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DEPARTMENT QUALITY CONTROL DEPARTMENT / PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

REPORTS TO DEPUTY QUALITY CONTROL MANAGER / PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG 

NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM 

 Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm; 

 Kiểm tra môi trường làm việc, hệ thống cơ sở hạ tầng nhà máy; 

 Thực hiện việc kiểm tra theo đúng quy trình hướng dẫn; 

 Lập báo cáo kết quả kiểm tra (inspection report, testing report); 

 Lập báo cáo các kết quả bất thường (ANR, PNR) trong quá trình kiểm tra; 

 Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của Phó Trưởng phòng QC; 

 Báo cáo kết quả, tiến độ công việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng cho Phó Trưởng phòng QC. 

YÊU TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM 

 Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng với chuyên nghành dược, công nghệ sinh học, hóa; 

 Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong phòng sach theo chuẩn GMP hoặc ISO 13485; 

 Có chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong sản xuất thiết bị y tế, ISO 13485 là một lợi thế. 

KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ YÊU CẦU NĂNG LỰC 

 Yêu thích công việc và có tinh thần trách nhiệm; 

 Năng động trong công việc, suy nghĩ tích cực, lạc quan; 

 Có tinh thần học hỏi; 

 Có khả năng làm việc ở cường độ cao; 

 Kỹ năng quản lý, làm việc độc lập và hợp tác; 

 Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.  

 

CÁC ĐÀO TẠO SẼ ĐƯỢC NHẬN: 

 Tham chiếu đến PLN-62-001, Training Plan 
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