
 

 

 

ippcro.com 
 

  

27 Hang Bai, Hoan Kiem, Hanoi 
  

+84 86 810 6880 
 

Tuyển dụng Healthcare Analyst 

 
Giới thiệu về công ty: 
Công ty Cổ phần Dược Đồng Hành Sáng Tạo (IPP) là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, 
nghiên cứu lâm sàng và thương mại hóa cho các công ty y tế, công nghệ sinh học và dược phẩm toàn 
cầu. Lợi thế của chúng tôi là kinh nghiệm đa ngành và mạng lưới toàn cầu kết hợp với sự hiểu biết và 
tiếp cận địa phương độc đáo. IPP chuẩn bị mở rộng dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu viên và công ty startups 
trong lĩnh vực y dược tại Việt Nam. Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng, sáng tạo tham 
gia cùng chúng tôi để phát triển Việt Nam thành một trung tâm y dược công nghệ sinh học hàng đầu. 
 
Mô tả công việc: 
 
Nhằm phát triển mảng dịch vụ tư vấn và nhanh chóng nắm bắt tình hình thị trường Việt Nam trong lĩnh 
vực Y-Dược, IPP đang có nhu cầu tìm kiếm đối tác và tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm và hiểu biết 
trong các lĩnh vực: y tế công cộng, dịch tế học, y khoa, dược, công nghệ sinh học. Với mục đích hỗ trợ 
đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp cho khách hàng cũng như chiến lược công ty. Công việc và 
vai trò cụ thể như sau: 
 
1. Phân tích tình hình thị trường và cơ hội tiềm năng trong lĩnh vực Y-Dược  
2. Hỗ trợ phân tích về mặt chuyên môn đối với dự án và giải pháp cho khách hàng  
3. Tìm kiếm và kết nối với các đối tác tiềm năng 
4. Hỗ trợ định hướng chiến lược cho ban lãnh đạo 
5. Hỗ trợ phát triển kinh doanh và vận hành dự án của đối tác, khách hàng 
 
Yêu cầu: 
1. Yêu cầu tốt nghiệp cử nhân trở lên ngành Y-Dược, công nghệ sinh học hoặc các ngành khoa học 
liên quan. 
2. Có kinh nghiệm và hiểu biết rộng trong các lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe, công nghệ sinh học, dược 
phẩm tại thị trường Việt Nam 
3. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là: bác sĩ, dược sĩ hoặc nghiên cứu viên. 
4. Có khả năng giao tiếp và trình bày tốt bằng Tiếng anh 
5. Khả năng tư duy giải pháp-vấn đề 
6. Ưu tiên tư duy khởi nghiệp, chủ động 
 
Quyền lợi: 
1. Lương thỏa thuận 
2. Môi trường năng động, thân thiện và phát triển bản thân 
3. Được làm việc trực tiếp với đối tác và chuyên gia nước ngoài 
4. Chế độ thưởng phù hợp theo kết quả công việc 
 
Liên hệ:  
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Sơ yếu lý lịch (CV-Tiếng Anh) về địa chỉ email: 
thanh.trinh@ippcro.com (Ms. Thanh) 
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 
VP Công ty Cổ phần Dược Đồng Hành Sáng Tạo 
Địa chỉ: 27 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Số điện thoại: 0868.106.880 
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