HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM THÚ Y PET HEALTH CENTRE

Hệ thống phòng khám thú y PET HEALTH CENTRE chuyên khám, chẩn đoán, xét nghiệm,
điều trị, phẫu thuật, pet shop, hotel, spa trên thú cưng. Do mở rộng hệ thống chi nhánh, chúng
tôi đang tuyển các vị trí như sau:
1. Vị trí tuyển dụng và số lượng :
- Bác sĩ thú y: 04 ( 02 Nam, 02 Nữ).
- Grooming: 02
- Marketing: 01
- Thực tập sinh: không giới hạn số lượng.
2. Mô tả công việc và yêu cầu:
a. Bác sĩ Thú Y:
- Khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc thú cưng.
- Phẫu thuật, hỗ trợ phẫu thuật,...
- Tư vấn bán hàng thuốc thú y.
Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành Thú Y, không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên những
bạn muốn gắn bó lâu dài.
b. Grooming:
- Tắm, vệ sinh, tỉa lông trên thú cưng.
- Chăm sóc thú cưng.
Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành Thú Y, Không yêu cầu kinh nghiệm, có thể đào tạo
grooming.
c.
-

Marketing:
Gọi điện chăm sóc khách hàng.
Quản lý trang WEB, Fanpage FB, Zalo phòng khám.
Chiến lược marketing, hình ảnh phòng khám.
Thiết kế poster, banner,...qua các ứng dụng AI, Photoshop,..

Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, có 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
liên quan.
3. Quyền lợi:
- Được quan sát và điều trị cùng đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp.
- Được học hỏi và rèn luyện kỹ năng và tay nghề trong lĩnh vực thú cưng.
- Được tiếp xúc và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
**Dự án xây Bệnh Viện Thú Cưng Long Khánh sắp hoàn thành, các bạn thực tập muốn
làm việc và gắn bó lâu dài sẽ được nhận vào làm.
4. Địa chỉ làm việc:
CN1: Số 126, Đường Ngô Quyền, TP Long Khánh.
CN2: Số 377C, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai.
CN3: Số 1/3H, Võ Dõng 3, Gia Kiệm, Thống Nhất, Đồng Nai.
CN4: Số N23, Hùng Vương,P.Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai.
5. Cách thức nộp hồ sơ và liên hệ:
- Gửi CV về mail: pethealthcentre123@gmail.com
- Liên hệ Hotline: 0908 521 215 – 0918 921 218 (BSTY Hồng Nhung).

