
 

MekoStem là Ngân hàng Tế bào gốc do Công ty Cổ phần hoá dược phẩm Mekophar 

xây dựng và vận hành. Ngân hàng tế bào gốc MekoStem được thành lập theo quyết 

định số 4001/UBND-VX do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành 

ngày 25/06/2008. Do nhu cầu thực tiễn, chúng tôi cần tuyển dụng vị trí sau làm việc 

tại MekoStem TP.HCM với mức lương thỏa đáng: 

 

NHÂN VIÊN PHÒNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

Số lượng tuyển: 03 

Yêu Cầu: 

 Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học, ưu tiên 

ứng viên có kiến thức hoặc kinh nghiệm liên quan đến tế bào gốc. 

 Kinh nghiệm: 0 – 2 năm kinh nghiệm. 

 Tiếng Anh tốt, ưu tiên có khả năng đọc hiệu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. 

 Khả năng sử dụng vi tính: Word, Excel, PowerPoint… 

 Trung thực, năng động, có trách nhiệm và tinh thần làm việc tập thể. 

Mô tả công việc: 

 Tiếp xúc với khách hàng, tư vấn khách hàng về dịch vụ lưu giữ tế bào gốc. 

 Tiếp xúc với các Bác sĩ sản khoa trong ngành để trao đổi thông tin. 

 Theo dõi, quản lý hồ sơ khách hàng. 

 Phối hợp với các bộ phận khác trong công việc để đáp ứng yêu cầu và cam kết với 

khách hàng. 

 Nghiên cứu, khảo sát, nắm bắt về thị trường và đối thủ cạnh tranh. 

 Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng, Ban Giám 

đốc. 

Nơi làm việc: 

 Địa điểm: Văn phòng MekoStem - 297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, 

TP.HCM. 

 Thời gian làm việc: sáng từ 7h30 - 11h30, chiều từ 13h00 - 16h30, thứ 2 đến thứ 7. 

Quyền lợi:    

 Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và hưởng đầy đủ các chế độ (nghỉ lễ, nghỉ phép, 

ốm đau,...) theo Luật Lao Động Việt Nam. 

 Mức lương: 6.000.000 – 7.000.000 VNĐ (thử việc 2 tháng). 

 Thưởng Tết, thưởng tháng thứ 13 và một số dịp lễ khác trong năm. 

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ-DƯỢC PHẨM MEKOPHAR 

NGÂN HÀNG TẾ BÀO GỐC MEKOSTEM 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

Tp. HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2018 



 Môi trường làm việc thân thiện, điều kiện làm việc và trang thiết bị phục vụ cho 

công việc đầy đủ. 

* Các ứng viên có quan tâm đến vị trí trên vui lòng gởi các hồ sơ sau: 

 Đơn xin việc, CV và Sơ yếu lý lịch. 

 2 ảnh mới nhất. 

 Bản sao CMND và hộ khẩu. 

 Bản sao bằng cấp và chứng chỉ. 

 Số điện thoại liên lạc (bắt buộc). 

Hồ sơ gởi về địa chỉ: 

Công ty Cổ phần Hóa – Dược phẩm Mekophar, Ngân hàng Tế bào gốc 

MekoStem 

297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, TP.HCM. 

Nộp hồ sơ tại cổng 1. Vui lòng gọi trước khi nộp. 

Điện thoại: 028 38 686 546 

Hoặc gửi trực tiếp qua mail (Mrs. Thu Huyền): mekostem.hr@gmail.com (bản 

scan hoặc file pdf) 

Hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2018 
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