STAFF – COORDINATOR
THƯ KÝ – HÀNH CHÍNH SẢN XUẤT
A. Company Introduction:
B. Braun Vietnam, a subsidiary of B. Braun Melsungen AG Group - one of the world's
leading manufacturers of medical devices and pharmaceutical products and services now operates one of the largest medical complex in Vietnam and has become a
prestigious trademark in Vietnam healthcare market. With more than 1,400 employees
nationwide, we develop high quality “made in Vietnam” products, especially our infusion
solutions, dialysis solutions and plastic medical instruments have widely been used and
appreciated in international and domestic markets. Every service provided by B. Braun
Vietnam incorporates the entirety of our knowledge and skills, the company's deep
understanding of users' needs and extensive expertise.
Our mission is to PROTECT and IMPROVE the health of people around the world. Let’s
become a part of the B. Braun family and share your expertise.
www.bbraun.com.vn

B. Job responsibilities:
 Quản lí việc cấp phát quần áo đồng phục sản xuất, giầy bảo hộ, chìa khóa, tủ đồ
cho nhân viên mới hoặc khách vào nhà máy Medical.
 Xử lí các trường hợp mất hoặc thất lạc chìa khóa, thu lại chìa khóa của những
nhân viên nghỉ việc.
 Giám sát và kiểm tra các hoạt động trong khu vực xám như: Việc giữ gìn vệ sinh
phòng tắm, phòng thay đồ, toilet; Việc tuân thủ GMP của nhân viên khi ra vào
khu vực sản xuất…
 Hướng dẫn và đào tạo lại khi nhân viên thực hiện sai các quy định cơ bản về
GMP
 Thực hiện một số công việc hành chính khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

C. Job requirements:
 Thái độ tốt, kỷ luật và trung thực.






Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản và excel.
Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường sản xuất là một lợi thế.
Làm việc trong giờ hành chính.

D. Strive for more…
Motivated and competent employees are our most important assets. We are committed
to invest in our people, through continuous career development, on-the-job training and
professional qualifications. The opportunities are endless at B. Braun as we are in a
continuous growth phase. You can really drive your own career here and are trusted to
do a fantastic job.
Whatever role you are in, you are in some way, shape or form contributing to protecting
and improving the health of people around the world. We love to see that you genuinely
make a difference.

E. How to apply
Please send your updated CV to: recruitment.vn@bbraun.com

F. For more information, please visit:
www.bbraun.com.vn
www.facebook.com/bbraunvn
www.linkedin.com/in/bbraunvncareer/
Or contact our Hotline: +84 24 3357 1616 (Ext. 1129)

“Candidates are always welcome at B.Braun Vietnam. We are an equal opportunity
employer and commit to ensure fairness and transparency during selection process as
well as in your development later on with us”.

