
 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
Trung tâm Pride and Prevention Center, thuộc Công ty Cổ phần Tự hào Sức khỏe Quốc tế, tổ chức tiên 
phong về Y học Giới tính và Phục hồi từ Khủng hoảng (Medicine of human sexuality and crisis 
resilience), tuyển các vị trí sau 
1/ Quản lý Văn phòng kiêm tài chính tổng hợp 1 Vị trí 
Là bác sĩ dự phòng, chuyên viên tổ chức y tế (health organization) hay lãnh vực liên quan đến dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe 
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý, thư ký hành chính cho một tổ chức, cơ quan hay dự án 
Có kiến thức, trải nghiệm điều hành phòng khám, trung tâm y tế hay dự án Có khám chữa bệnh cho 
dân thành thị lẫn nông thôn và các đối tượng có nguy cơ cao 
Có kinh nghiệm xây dựng ngân sách dự án vừa và nhỏ trong lãnh vực y tế lâm sàng hoặc y tế công cộng 
Có kiến thức và trải nghiệm vận hành các mảng thuộc trung tâm y khoa như hành chính, nhân sự, thu 
chi, mua sắm và làm việc với kế toán-thuế 
Tiếng Anh đọc, nói là một lợi thế 
 
2/ Quản lý hay Điều phối dự án sức khỏe cộng đồng (HIV PreP, Viêm gan siêu vi, Vaccine covid, Lao 
và các bạn truyền nhiễm mới nổi khác)  1 vị trí 
Là bác sĩ dự phòng, chuyên viên tổ chức y tế (health organization) hay lãnh vực liên quan đến dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe 
Được đào tạo về xây dựng đề án, có kinh nghiệm viết đề cương yêu cầu tài trợ, bao gồm ngân sách, kế 
hoạch hoạt động và khung giám sát đánh giá (M&E) 
Có khả năng Lập kế hoạch trung hàng và ngắn hạn cho các dự án và cùng nhân viên dự án triển khai 
Có kinh nghiệm và tự tin làm việc với các đối tác nhà nước, ban ngành đoàn thể cấp quận, thành phố 
Quản lý ngân sách và báo cáo tiến độ dự án cũng như giài ngân. 
 
3/ Bác sĩ Y tế Dự phòng (Full time hay bán thời gian): 3 vị trí 
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tư vấn các vấn đề sức khỏe nổi bậc nhất là HIV, STI, Covid, Viêm gan siêu 
vi, nghiện chất ect 
Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng mô hình, hướng dẫn, đảm bảo chất lượng, chuẩn chăm sóc 
(Standards of care) và các lãnh vực đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe 
có kỹ năng chăm sóc khách hàng từ nhiều bối cảnh khác nhau. 
Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế rất mạnh 
4/ Kế toán tổng hợp (2 vị trí) 
Có kinh nghiệm uản lý toàn bộ hoạt động kế toán của công thương mại, dự án sức khỏe tầm trung hay 
lớn hay của 1 phòng khám  
Có kinh nghiệm Làm việc với chuyên viên thuế để đảm bảo chính sách thuế. 
Có bằng đại học kế toán, tài chính hay tương tự.  
Hỗ trợ tối đa việc quản lý hoạt động mua sắm, chi trả một cách minh bạch, đúng quy trình của công ty 
và quy định của nhà tài trợ, nhà đầu tư và chính phủ 
 
Áp dụng cho Tất cả các ứng viên: 
Lương, thù lao và bảo hiểm rất cạnh tranh so với thị trường 
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp; hướng về kết quả, lấy khách hàng, bệnh nhân làm trung tâm 
và team work, công bằng, không kỳ thị nhất là với LGBT,phụ nữ có thai và người dân tộc, người khuyết 
tật. 
Sau 2 năm làm việc hoặc trong quá trình phấn đấu, công ty và tổ chức sẽ có chế độ đi học tập ở các 
trường và tổ chức lớn tại Mỹ, Châu Âu hay Australia hay Nhật 
JD chi tiết ở một số vị trì đã có và ứng viên có thắc mắc vui lòng gủi câu hỏi về email 
hello@ppcworld.com.vn. Xin vui lòng hạn chế gọi điện thoại 
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PRIDE & PREVENTION CENTER 
Address: 29/1 Mạc Đĩnh Chi, Đa Q.1, HCMC 

Tel: (028) 224 888 11 – Hotline: 0907 292 728 

Website: ppcworld.com.vn 


