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Cân tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyến vào các vị tri:

1. Tại Hà Nội:

- 03 vị trí Nghiên cứu viên có trình độ Dược sỹ Dụi học trờ lên.
- 01 vị tri Nghiên cứu viên có trinh độ Kỹ sư/Cir nhãn Hóa học trở lẽn, chuyên ngành Công 

nghệ Kỹ thuật hóa học/Hóa hữu cơ.
- 01 vị tri Nghiên cứu viên Công nghệ sinh học có trình độ Cừ nhân sinh học trở lên, 

chuyên ngành Sinh học/ Công nghệ Sinh học.
- 04 vị trl Ngltlên cứu viên cỏ trình độ Kỹ sư Nông nghiệp trở lên, chuyên ngành Khoa học 

cây trồng/ Di truyền và chọn giống cây trồng/ Công nghệ sinh học.
2. Tại Trạm  Nghicn cứu trồng cây thuốc Tam Dảo, Thị trán Tam Đảo, Vĩnh Phúc: 04 vị 

trí Nghiên cưu viên có trình độ Ky sư Nông nghiệp/ Nông lãm trở lin , chuyên ngành Khoa học 
cây trồng/ Di truyền và chọn giống/ Công nghệ sinh học/ Khoa học mõi trnờng.

3. Tại Trạm  Nghiên cứu tràng cây thuốc SaPa, Thị trán SaPa, Lào Cai:
- 02 vị trí Nghicn cứu viên có trình độ Kỹ sư Nông nghiệp trờ len, chuyên ngành Khoa

học cây trồng.
- 01 vj tri Nghiên cứu vicn có trình độ Kỹ sư Lâm nghiệp trữ lên, chuyên ngành quản lý

tài nguyên rừng.
- 01 vị trí Ke toán viên trung cáp có trình độ Cao (lẳng ke toán trỡ  lên.

4. Tại Trung tâm Sâm và dưọrc liệu Tp Hồ Chi Minh
- 01 vị tri Nghiên cứu viên có trình dộ Kv sư/ Cừ nhân trỡ lên chuycn ngành Phân loại 

thực vật/ Lãm học
* Mọi thông tin chi tiết vò điều kiện vả hồ sơ đăng ký dự thi. xem tại trang Website:

vienduoclieu.org.vn

* Thời gian vá (lịa diem nhận hồ sơ dăng ký thi tuyển:
- Thài gian nhộn hồ sơ: từ 12/3/2018 đến 16h30 ngày 10/4/2018
- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tố chức hảnh chinh -  Viện Dược liệu, số 3B Quang Trung, 
Phường Tràng Tiền. Quặn Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội. Đ ĩ: 024 38249837^
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