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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 là môt doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh 

doanh dược phẩm, chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần cần tuyển: 

1. 01 Cử nhân kinh tế quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự làm việc tại phòng Tổ chức 

hành chính. Công viêc: Quản lý nhân sự, Định mức lao động, tiền lương. 

2. Dược sĩ đại học làm việc tại phòng Đảm bảo chất lượng. 

3. Cao đẳng, trung cấp Điện lạnh, điện công nghiệp làm việc tại phân xưởng cơ điện. 

Yêu cầu: Tốt nghiệp chính quy các trường Đại học khối Kinh tế, Đại học dược, đại 

học khoa học tự nhiên, trường đào tạo nghề. 

Để phục vụ cho Nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO tại khu công 

nghiệp Quang Minh– Mê Linh – Hà Nội. 

Kỹ năng làm việc: Sống hòa đồng, yêu nghề, trung thực, chăm chỉ, ham học hỏi, có tinh 

thần trách nhiệm cao trong công việc, có nguyện vọng làm việc lâu dài. 

Điều kiện: Có đủ sức khỏe đảm bảo hoàn thành công tác, ưu tiên nhà ở gần khu công 

nghiệp Quang Minh. 

Quyền lợi: Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thu nhập ổn định, 

ngoài ra còn tiền thưởng và các chế độ đãi ngộ khác, được hưởng các chế độ: BHXH, 

BHYT, BHTN và các quyền lợi khác theo quy định pháp luật. 

Làm việc tại công ty sẽ có cơ hội thăng tiến và phát triển trong nghề nghiệp. 

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ký thông báo.  

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng tổ chức hành chính - Công ty CP Dược phẩm Trung 

ương 2, Số 38 Nguyễn Huy Tự - Hai Bà Trưng - Hà Nội. 

Điện thoại: 024.39711768 hoặc Nhà máy SX dược phẩm – lô 27 khu công nghiệp Quang 

Minh, Mê Linh Hà Nội, điện thoại: 024.39716279/91. Email hoankt26@gmail.com , ĐT: 

0915334291 
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