
 
DƯỢC SĨ BÁN THUỐC 
 
 
Giới thiệu về công ty Jio Health 
 
https://www.jiohealth.com/ 
 
Jio Health là phòng khám và nhà thuốc ứng dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Jio 
Health đang phát triển rất nhanh, công ty được thành lập tại bang Cali, Mỹ và có trụ sở chính tại TPHCM, 
Việt Nam.  
 
Tại Jio Health, chúng tôi tin rằng mỗi người đều có quyền nhận được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
đáng tin cậy, giá cả phải chăng và thuận tiện. Với nguyên tắc đó, chúng tôi đã áp dụng công nghệ để cải 
tiến mọi thứ liên quan đến chăm sóc sức khỏe, từ việc thăm khám bác sĩ đến mua thuốc chữa bệnh. 
 
Trong vòng 1,5 năm qua, Jio Health đã xây dựng một nền tảng chăm sóc sức khỏe để kết nối các bác sĩ, 
dược sĩ, dịch vụ phòng thí nghiệm, nhà thuốc với bệnh nhân và những người có nhu cầu. Khi doanh 
nghiệp phát triển, chúng tôi đang tìm kiếm những người sáng tạo, năng động để tham gia vào sứ mệnh 
mang dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đến với mọi người. 
 
 
Mô tả công việc: 
 
Dược sĩ bán thuốc sẽ làm việc tại Nhà thuốc Jio, phụ trách tư vấn bán hàng trực tiếp cho khách và báo 
cáo cho Dược sĩ quản lý. Giờ làm việc từ Thứ Hai tới Chủ Nhật, 10h-17h, 1 tháng được nghỉ 2 ngày. Địa 
chỉ làm việc: Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, quận Bình Thạnh.  
 

● Tư vấn khách hàng qua điện thoại, chat. Nhận đơn thuốc từ bác sĩ.  
● Soạn thuốc theo yêu cầu của khách hàng. 
● Hướng dẫn khách sử dụng thuốc hợp lý, đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ.  
● Điều phối bộ phận giao hàng & xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến quá trình giao hàng để đảm 

bảo đơn hàng đến tay khách hàng đúng và đủ.  
● Vệ sinh các dụng cụ, quầy tủ, kệ đựng thuốc gọn gàng, sạch sẽ.  
● Kiểm thuốc được giao bởi Nhà Cung Cấp & nhập biên bản nhận hàng lên phần mềm quản lý. 

 
Bạn là ai? 
 

● Bạn là người CÓ TRÁCH NHIỆM, trung thực & luôn giữ lời hứa. 
● Bạn là người HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC: bạn không ngại làm thêm việc, kể cả những việc nằm 

ngoài Bảng mô tả công việc của mình để hoàn thành nhiệm vuh được giao. 
● Bạn là người CÓ ĐAM MÊ, LUÔN MUỐN HỌC HỎI và CỞI MỞ với những phản hồi thẳng thắn 

về hiệu suất công việc của bạn và luôn tìm hướng để phát triển. 
● Bạn là người MUỐN LÀM VIỆC và thích làm việc trong môi trường có nhịp độ nhanh. Bạn có thể 

nhận nhiều nhiệm vụ cùng một lúc và có khả năng ưu tiên và quản lý công việc.  
● Bạn là người MUỐN CHO ĐI, có những đóng góp có ích cho xã hội và những người xung quanh.  

 
 

 



Yêu cầu công việc: 
 

• Tối thiểu 2 năm làm việc ở vị trí Dược sĩ tư vấn.  
• Từ 22-30 tuổi, sức khoẻ tốt.  
• Tốt nghiệp trung cấp dược hoặc đại học dược.  
• Kỹ năng giao tiếp & tư vấn tốt.  
• Sử dụng được các phần mềm văn phòng, email và điện thoại thông minh. 
• Biết Tiếng Anh là một lợi thế.  
• Có thể làm việc độc lập cũng như trong nhóm, sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp. 

 
Quyền lợi được hưởng: 
 

• Mức lương 7-9 triệu/tháng. 
• Lương tháng 13, hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định: BHXH, BHYT... 
• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động. 
• Được đào tạo chuyên nghiệp. 
• Môi trường làm việc ổn định. 
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp cùng sự lớn mạnh của công ty. 
• Gói chăm sóc sức khoẻ Jio Premium cho bạn & cả gia đình. 

 


