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CÔNG TY CP DƯỢC ĐẠT VI PHÚ                     

                                  Bình Dương, ngày 17 tháng 06  năm 2020 
 

THÔNG BÁO 
v/v: Tuyển dụng lao động 

------------------------ 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠT VI PHÚ - thuộc tập đoàn Dược Adamed của Balan, với 

dây chuyền sản xuất hiện đại, đạt chuẩn EU-GMP, được tự động hóa hoàn toàn, chuyên sản xuất các sản 

phẩm về dược phẩm....Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ cho sản xuất, công ty đang tuyển 

dụng vị trí sau: 

 

1. NHÂN VIÊN PHA CHẾ, VẬN HÀNH SẢN XUẤT 

2. NHÂN VIÊN QA, QC, RD 

3. SỐ LƯỢNG: NHIÊU LAO ĐỘNG 

     

1. YÊU CẦU CHUNG : 
 

- Giới tính: Nam/Nữ 

- Trình độ học vấn: TC/CĐ trở lên 

- Chuyên ngành: Dược  

- Tuổi từ 20 trở lên 

- Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực, yêu thích công việc. 

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong sản xuất Dược 

- Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 ( 44h/tuần, nghỉ luân phiên ngày thứ 7)  
 

2. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ: 
 

- Lương & thưởng, đãi ngộ: Cạnh tranh. 

- Môi trường làm việc tốt, cơ hội phát triển nghề nghiệp 
 

3. HỒ SƠ GỒM CÓ : 
 

1. Đơn xin việc 

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương 

3. Bản sao hộ khẩu, Chứng minh nhân dân, Bản sao khai sinh: Có công chứng 

4. Bằng Tốt nghiệp CĐ/ĐH hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp: Sao y  

5. Giấy khám sức khỏe mới nhất không quá 6 tháng. 

 

4. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ:  

 

-  Từ ngày 17/06/2020 – đến hết ngày 16/09/2020  

-  Thời gian phỏng vấn: Công ty sẽ thông báo nếu đạt yêu cầu. 

 

5. ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:  

 

Phòng Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐẠT VI PHÚ 

Địa chỉ: , Lô M7A, Đường C17, KCN Mỹ Phước 1, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương 

 

Người liên hệ: Anh Hoàng Anh Chi (hachi@davipharm.info)- Điện thoại: 0918730946 

 

Ghi chú:   

- Các ứng viên khi nộp/gửi hồ sơ, ghi đầy đủ thông tin về vị trí ứng tuyển, người giới thiệu, số điện 

thoại liên hệ… 

- Xin cảm ơn các ứng viên đã quan tâm                                                                                                                                                            
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