
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST 

 

 

1. Giới thiệu Công ty: 

Người Việt đang phải bỏ nhiều thời gian và chi phí để có thể sử dụng các dịch vụ xét nghiệm từ 

các công ty ở nước ngoài. Năm 2017, Công Ty TNHH Khoa Học KTEST được thành lập bởi 

những nhà khoa học giàu đam mê và kinh nghiệm trong lĩnh vực sinh học phân tử và di truyền. 

Chúng tôi có một sứ mệnh, đó là đem các kỹ thuật xét nghiệm di truyền hiện đại về Việt Nam để 

nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người Việt.  

Hiện tại, Công ty TNHH Khoa Học KTEST đang triển khai mảng dịch vụ sức khỏe toàn diện. 

Dựa trên đặc điểm trên gene để cung cấp thông tin về các nhóm tính trạng: dinh dưỡng, làn da, 

tập luyện, dị ứng của bản thân. Từ đấy giúp người xét nghiệm xây dựng chế độ tập luyện, ăn 

uống kết hợp với các yếu tố môi trường xung quanh. 

Để biết thêm thông tin, xem trang web của Công ty: www.ktest.vn 

 

2. Cơ hội: 

Hãy gia nhập Công ty TNHH Khoa Học KTEST, bạn sẽ được:  

Làm việc trong môi trường hoà đồng, thân thiện. 

Cơ hội được học hỏi, phát triển bản thân  

Nhận mức lương, phụ cấp đảm bảo, tăng lương cập nhật thị trường, thưởng theo đúng năng lực. 

Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước 

 

3. Vị trí: NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH KẾT QUẢ DI TRUYỀN          

- Số lượng tuyển: 01 người 

- Lĩnh vực/ Ngành nghề: Công nghệ Sinh học/Sinh Học  

- Mô tả công việc: 

 Phân tích kết quả di truyền 

- Tiêu chuẩn nhân viên: 

 Giới tính: Nam/Nữ 

 Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học trường ĐH Bách 

Khoa, ĐH Quốc Tế, ĐH Khoa Học Tự Nhiên và các trường ĐH khác... 

 Kinh nghiệm: Không bắt buộc.  

 Kỹ năng:  

 Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc 

 Biết cách quản lý và sắp xếp công việc 

 Giỏi tiếng Anh đọc, viết 

 Thành thạo vi tính văn phòng 

http://www.ktest.vn/


4. Hình thức làm việc: Nhân viên chính thức 

5. Thời gian làm việc: Làm việc theo giờ hành chính; nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật 

6. Mức lương: Thỏa thuận 

7. Thời gian thử việc: 2 tháng 

8. Chuẩn bị hồ sơ gồm:  

 Đơn xin việc có dán ảnh  

 Sơ yếu lý lịch  

 Các bằng cấp, chứng chỉ liên quan 

 CMND, Hộ khẩu 

 Giấy khám sức khỏe 

9. Thời gian nộp hồ sơ: đến hết ngày 31/08/2019  

10. Hình thức nộp:  

(1) Nộp trực tiếp tới công ty, (2) Gửi hồ sơ qua đường bưu điện, (3) Gửi qua email  

LIÊN HỆ:       CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KTEST 

       Địa chỉ:            D5/126 Quốc Lộ 50, Ấp 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM 

       Email:              xetnghiem@ktest.vn 

      Người liên hệ:  Chị Châu  

 

https://maps.google.com/?q=126+Qu%E1%BB%91c+L%E1%BB%99+50&entry=gmail&source=g

