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DEPARTMENT R&D DEPARTMENT / PHÒNG R&D 

REPORTS TO R&D MANAGER / TRƯỞNG PHÒNG R&D 

 

DUTIES AND RESPONSIBILITES / NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM 

 Work with R&D Department in innovation and product development to launch; 

Làm việc với phòng R&D trong đổi mới và phát triển sản phẩm để ban hành và áp dụng; 

 Collect and synthesize information about the research related to the company’s products; 

Thu thập và tổng hợp thông tin về nghiên cứu liên quan đến sản phẩm của công ty; 

 Coordinate implementation of researching programs; 

Phối hợp thực hiện các chương trình nghiên cứu; 

 Encode products and materials inside the company, barcode. 

Mã hóa sản phẩm, vật tư nguyên liệu bên trong công ty, barcode. 

 Implement anti-counterfeiting and imitation products of the company. 

Thực hiện công tác chống làm giả, làm nhái các sản phẩm của công ty. 

 Plan and implement plans for designing and innovating packaging designs according to product 

deployment plans; 

Hoạch định và triển khai các phương án thiết kế, đổi mới mẫu mã bao bì theo kế hoạch triển khai sản phẩm; 

 General tracking of materials and product profiles; 

Theo dõi tổng hợp vật tư và hồ sơ các sản phẩm; 

 Build ideas, self-design and design packaging designs; 

Xây dựng ý tưởng, tự thiết kế và đặt thiết kế mẫu mã bao bì; 

 Synthesis of research, analysis and policy development for domestic and foreign markets; 

Tổng hợp nghiên cứu, phân tích và hoạch định chính sách phát triển thị trường trong nước và nước ngoài; 

 Conduct and update competitor analysis; 

Tiến hành và cập nhật phân tích đối thủ cạnh tranh; 

 Work with R&D Department to develop and refine specifications for new products; 

Làm việc với phòng R&D để phát triển và tinh chỉnh các thông số kỹ thuật cho các sản phẩm mới; 

 Delivers uniqueness and differentiation through intellectual property, testing protocol and/or supplier 

partnerships; 

Cung cấp tính độc đáo và sự khác biệt thông qua sở hữu trí tuệ, giao thức thử nghiệm và / hoặc đối tác của 

nhà cung cấp; 

 Supports Business adherence to ISO 13485:2016 quality management system requirements. 

Hỗ trợ tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 13485: 2016. 
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EDUCATION AND EXPERIENCE REQUIREMENTS / YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM 

 Degree (or equivalent qualification) in mechanical engineering, biomedical engineering or related 

engineering discipline; 

Bằng cấp (hoặc bằng cấp tương đương) về kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật y sinh hoặc kỷ luật kỹ thuật liên quan; 

 Previous experience in R&D highly appreciated; 

Ưu tiên có kinh nghiệm R&D; 

 AutoCAD, Solid work skills or qualification(s). 

AutoCAD, Solid work hoặc bằng cấp tương đương. 

KNOWLEDGE, SKILLS, AND ABILITIES REQUIREMENTS / KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC 

 Strong communication skills / Giao tiếp tốt; 

 Verbal and written proficiency in English / Tiếng Anh thành thạo; 

 Creativity / Sáng tạo; 

 Analytical skills / Kỹ năng phân tích; 

 Interpersonal and cooperation skills / Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm; 

 Ability to multi-task effectively / Có khả năng đảm nhận nhiều công việc; 

 Ability to work under pressure / Có khả năng chịu áp lực. 

 
TRAINING TO BE RECEIVED / CÁC ĐÀO TẠO SẼ ĐƯỢC NHẬN: 
 Refer to PLN-62-001, Training Plan / Tham chiếu đến PLN-62-001, Training Plan 
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