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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NĂM 2015
Bionet Việt Nam được thành lập ngày 25/10/2009, là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu, ứng
dụng các công nghệ cao trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, Y - Dược vào cuộc sống.
Một số dịch vụ mà Bionet Việt Nam đang triển khai bao gồm:
- Xét nghiệm ADN huyết thống
- Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT)
- Xét nghiệm sàng lọc sơ sinh
- Tầm soát ung thư sớm
- Tư vấn di truyền
- Các xét nghiệm bệnh di truyền và xét nghiệm sinh học phân tử khác...
Bionet Việt Nam hiện là đối tác uy tín và là đại diện của nhiều phòng thí nghiệm lớn trên thế
giới, như: Natera (Mỹ); DDC (Mỹ); GPL (Mỹ); Eastern Biotech & Life Sciences (UEA) ...
Với chính sách nhân sự năng động, Bionet Việt Nam luôn mong muốn được chào đón các ứng
viên có tiềm năng và tâm huyết trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học. Bất kể thời gian nào, nếu bạn
thấy mình có đủ khả năng và đam mê; bạn thực sự mong muốn tìm kiếm một môi trường làm việc
khoa học chuyên nghiệp và năng động, bạn đều có thể gửi hồ sơ ứng tuyển cho chúng tôi tại:
support@bionet.vn.
Dưới đây là một số vị trí mà chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng trong năm 2015:
1. Nhân Viên Tư Vấn & Nhân Viên Nghiên Cứu Khoa Học Lĩnh Vực Công Nghệ Sinh Học; Y –
Sinh
1.1. Mô tả công việc
- 02 nhân viên phòng tư vấn di truyền
- 03 nhân viên nghiên cứu khoa học. Ngành Công nghệ Sinh học. Lĩnh vực sinh học phân tử/ Y
- Sinh
- 03 kỹ thuật viên phòng thí nghiệm (Kỹ thuật viên xét nghiệm). Lĩnh vực Hóa sinh/ Sinh học
phân tử
* Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn
1.2. Yêu cầu công việc
* Nhân viên tư vấn di truyền:
- Trình độ Thạc sĩ khoa học trở lên; Ưu tiên ứng cử viên được đào tạo ở nước ngoài;
- Am hiểu về di truyền học người nói chung và có chuyên môn sâu về các chuyên nghành di
truyền học; di truyền y học hoặc sinh học phân tử.
- Giỏi tiếng anh là một lợi thế; yêu cầu tối thiểu là có thể đọc hiểu và dịch các tài liệu tiếng anh
chuyên ngành công nghệ sinh học; y học.
* Nhân viên nghiên cứu khoa học:
- Chuyên ngành Công nghệ Sinh học. Trình độ Cử nhân trở lên. Ưu tiên ứng cử viên có trình độ
ThS; TS; ứng viên được đào tạo ở nước ngoài.
- Có kinh nghiệm làm việc/nghiên cứu trong phòng thí nghiệm lĩnh vực Sinh học phân tử/ Hóa
sinh/ Y tế.
- Kiến thức chuyên môn tốt.
* Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm:
- Chuyên ngành Công nghệ Sinh học hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm. Trình độ cử nhân trở lên
(kỹ thuật viên xét nghiệm có thể chấp nhận bằng cao đẳng).
- Thành thục các kỹ thuật phòng thí nghiệm sinh học phân tử hoặc hóa sinh.

* Yêu cầu chung đối với tất cả các ứng viên:
- Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên
- Năng động, sáng tạo và có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
- Ý thức trách nhiệm cao, tự tin, thận trọng, ngay thẳng và có động lực cao.
- Nghiêm túc trong công việc và xác định làm việc lâu dài.
2. Trưởng Phòng Kinh Doanh Lĩnh Vực Y - Sinh (Hà Nội; Tp. Hcm)
2.1. Mô tả công việc
- Tham gia phát triển hệ thống phân phối các dịch vụ xét nghiệm chất lượng cao, bao gồm: xét
nghiệm huyết thống; xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh; xét nghiệm tầm soát ung thư sớm; các
xét nghiệm di truyền và sinh học phân tử khác.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh trên phạm vi địa bàn
được phân công phụ trách, theo mục tiêu doanh thu – chi phí – lợi nhuận mà Ban Giám đốc đã phê
duyệt;
- Triển khai kế hoạch bán hàng theo kế hoạch đã lập. Chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo
công ty về hiệu quả doanh thu, hoạt động kinh doanh
- Phân tích thị trường, lựa chọn xây dựng kênh phân phối, phát triển mở rộng thị trường, mở và
phát triển đại lý.
- Hoạt động tiếp thị, chăm sóc khách hàng
- Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất giải pháp xử lý các vướng mắc
phát sinh.
- Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện mục tiêu phát triển chung của Công ty.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn)
2.2. Yêu cầu công việc
- Đã có kinh nghiệm làm trưởng phòng/trưởng nhóm kinh doanh trong lĩnh vực Y/ Dược/ Công
nghệ sinh học/ Kinh doanh thiết bị, hóa chất phòng thí nghiệm.
- Có hiểu biết cơ bản về ngành Công nghệ Sinh học.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán thương lượng
- Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;
- Kỹ năng quản lý, đánh giá và nhận định thị trường tốt;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định;
- Có tâm huyết và trách nhiệm cao trong công việc;
- Làm việc ổn định lâu dài, có tinh thần cầu tiến, học hỏi
* Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các bệnh viện; phòng khám lĩnh vực sản
khoa.
3. Nhân Viên Kinh Doanh Lĩnh Vực Sinh - Y (Hà Nội, Tp.Hcm)
3.1. Mô tả công việc
- Tham gia phát triển hệ thống phân phối các dịch vụ xét nghiệm chất lượng cao, bao gồm: xét
nghiệm huyết thống; xét nghiệm sàng lọc trước sinh và sơ sinh; xét nghiệm tầm soát ung thư sớm; các
xét nghiệm di truyền và sinh học phân tử khác.
- Hoạt động tiếp thị, chăm sóc khách hàng là các bệnh viện; phòng khám.
- Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện mục tiêu phát triển chung của Công ty.
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
(Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn)

3.2. Yêu cầu công việc
- Đã có kinh nghiệm làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực Y/ Dược/ Công nghệ sinh học/
Kinh doanh thiết bị, hóa chất phòng thí nghiệm/ Trình dược viên.
- Có hiểu biết cơ bản về ngành Công nghệ Sinh học.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán thương lượng
- Có tâm huyết và trách nhiệm cao trong công việc;
- Làm việc ổn định lâu dài, có tinh thần cầu tiến, học hỏi
* Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các bệnh viện; phòng khám lĩnh vực sản
khoa.
4. Hướng dẫn chung
- Tính chất công việc: Giờ hành chính
- Trình độ: Đại học; Thạc sĩ; Tiến sĩ
- Kinh nghiệm: 1 năm
- Mức lương: thỏa thuận
- Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức
- Thời gian thử việc: Trao đổi trược tiếp khi phỏng vấn
- Địa điểm làm việc: Hà Nội; Tp. HCM
5. Quyền lợi
- Mức lương thỏa thuận theo từng vị trí công việc. Sẽ trao đổi cụ thể sau buổi pv
- Được thử sức trong một môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo.
- Được phát huy khả năng tối đa trong mảng công việc được giao.
- Được đào tạo để nâng cao các kỹ năng làm việc.
- Được hưởng các chế độ về bảo hiểm, nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của Luật LĐ.
- Được hưởng chính sách thưởng cuối năm, du lịch….
6. Yêu cầu hồ sơ
- Thư xin việc
- CV tóm tắt quả trình học tập & làm việc (kèm ảnh)
- Bản sao bằng cấp và các giấy tờ, chứng chỉ liên quan.
- Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2015.
Hồ sơ xin việc nộp tại địa chỉ:
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Số 12N1 - Ngõ 53 – Đường Hoàng Cầu – Phường Ô Chợ Dừa – Quận Đống Đa – Hà Nội
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Khuyến khích ứng viên nộp hồ sơ qua email: support@bionet.vn

