
 

BỆNH VIỆN THÚ Y 

PETCARE 
 

BỆNH VIỆN THÚ Y PETCARE TUYỂN DỤNG 

 

Vị trí tuyển dụng:   - PetCare 1: 01 Bác Sĩ Thú Y, 01 Trung Cấp Thú Y. 

  - PetCare 4: 01 Bác Sĩ Thú Y, 01 Trung Cấp Thú Y. 

Nơi làm việc   - Petcare 1: 124A đường Xuân Thủy, phường Thảo Điền, quận 2. 

  - Petcare 4: 124 Ba Cu, P.3, TP Vũng Tàu. 

   *Có điều kiện luân chuyển sau khi bàn bạc với quản lý chi nhánh. 

Hình thức làm việc:     Toàn thời gian cố định. 

Mô tả công việc:     Biết điều trị và phẫu thuật các bệnh của chó mèo.  

Quyền lợi được 

hưởng: 

-   Lương  + Thưởng  (thương lượng). 

-   Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.  

-   Ký hợp đồng chính thức (sau 3 tháng thử việc) được đóng BHXH, BHYT & 

    tai nạn, và các quyền lợi khác. 

-   Được đào tạo nâng cao năng lực và chuyên môn thường xuyên. 

Yêu cầu: -   Nhiệt tình với công việc, yêu quí động vật, nhanh nhẹn, thể hiện trách nhiệm 

    với khách hàng và công ty, thân thiện với đồng nghiệp. 

-   Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm. 

-   Tiếng Anh tốt là một lợi thế. 

Hồ sơ bao gồm: -    Bằng tốt nghiệp. 

-    Bảng điểm của trường. 

-    Bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ liên quan. 

-    01 Thư giới thiệu của giảng viên. 

-    CV và thư giới thiệu đề cập lý do bạn ứng tuyển, kinh nghiệm liên quan. 

-    02 ảnh 4 x 6cm. 

-    Sổ hộ khẩu, CMND photo công chứng. 

-    Giấy khám sức khỏe.  

Ứng viên nộp hồ sơ qua email: info@petcare.vn (dạng file pdf, tiêu đề “Ứng 

tuyển BSTY/TCTY” ) hoặc trực tiếp tại: 124A Xuân Thủy, Thảo Điền, Q.2  

Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2016 

Khi có thắc mắc, bạn liên lạc Petcare qua: 

Email: info@petcare.vn 

Website: www.petcare.vn 

Facebook: https://www.facebook.com/PetcareVietnam/ 
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