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Job description: Trial Officer – MRD Prevention Study, Woolcock Vietnam 

 

Organisation: Woolcock Institute of Medical Research in Vietnam 

The Woolcock Institute is lung health research organisation, based at Sydney University, Australia 
(http://www.woolcock.org.au/). The Institute has operated in Vietnam since 2009, we undertake large 
and important operational and epidemiological and clinical research projects in collaboration with the 
National Tuberculosis Program in 11 Provinces, including Ha Noi and Ho Chi Minh City. The Woolcock 
also runs training in epidemiological and operational research methods for Vietnamese doctors and 
public health workers. 

Currently the Woolcock directly employs more than full-time staff in Hanoi, Ho Chi Minh City and Ca 
Mau. 

Location: Ho Chi Minh city, Quang Nam, and Ha Noi. We need to hire one Trial Officer for each area. 

Duration: 12 months appointment, with consideration for subsequent extension.  

Direct report: Area Leader 
 
Key staff working in the project:  

Trial Officers 
 Local health workers 
     Local financial controller 

Technical managers (such as Laboratory staff) 

Duties and Responsibilities:  

1. Trial recruitment and case-management 

• Recruiting study subjects (including patients with TB and their household contacts)  

• Scheduling appointments for the follow-up of study subjects 

• Conducting assessments of study subjects during routine follow-up visits 

• Referring subjects for medical assessment according to protocols 

• Arranging routine diagnostic testing of subjects 

• Support local health care workers in recruitment, clinical assessment and reporting 
(including Provincial Hospital and District Clinic staff) 
 

Thu nhận và quản lý đối tượng nghiên cứu 
 Thu nhận đối tượng nghiên cứu ( bao gồm cả bệnh nhân lao và người tiếp xúc hộ gia 

đình) 
 Sắp xếp cuộc hẹn cho việc theo dõi các đối tượng nghiên cứu. 
 Tiến hành đánh giá lâm sàng các đối tượng nghiên cứu trong suốt quá trình theo dõi. 

http://www.woolcock.org.au/
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 Chuyển đối tượng nghiên cứu để được đánh giá lâm sàng theo đề cương nghiên cứu 
 Sắp xếp kiểm tra chẩn đoán định kỳ các đối tượng nghiên cứu 
 Hỗ trợ nhân viên y tế địa phương trong việc thu nhận, đánh giá và báo cáo lâm sàng 

(bao gồm cả cán bộ bệnh viện tuyến tỉnh và huyên) 
 

2. Training and oversight 

• Providing support for training of local health staff 

• Organise and facilitate training workshops within the Province 

• Understand relevant clinical research protocols and regulatory requirements. 

• Train local partners in protocol relevant procedures including those for laboratory 
samples, data collection and recording, medication and patient assessment. 
 

Đào tạo và giám sát: 

• Hỗ trợ đào tạo cán bộ địa phương 

• Tổ chức và hỗ trợ các hội thảo huấn luyện trong tỉnh 

• Nắm rõ đề cương nghiên cứu lâm sàng và yêu cầu quy định có liên quan 

• Hướng dẫn cán bộ địa phương về các thủ tục trong đề cương nghiên cứu có liên quan 
bao gồm mẫu cho phòng thí nghiệm, thu thập và lưu trữ dữ liệu, thuốc nghiên cứu và 
đánh giá lâm sàng bệnh nhân. 
 

3. Team collaboration 

• Working closely with the study team and Chief Investigators 

• Notifying Study Management Board and Chief Investigators about problems arising in 
the study 

4. Hợp tác trong nhóm nghiên cứu 

• Làm việc chặt chẽ với điều phối viên và nghiên cứu viên chính của dự án 

• Thông báo cho Ban quản lý nghiên cứu và nghiên cứu viên chính về các vấn đề phát sinh 
trong quá trình nghiên cứu. 

 
5. Logistical support 

• Organize logistics of study materials including drugs, files, test kits, patient samples, 
data and other materials. 

Hỗ trợ hậu cần 

• Sắp xếp hệ thống các tài liệu nghiên cứu bao gồm các loại thuốc, hồ sơ nghiên cứu, bộ 
dụng cụ xét nghiệm, mẫu bệnh phẩm, dữ liệu nghiên cứu, và các tài liệu khác. 
 

6. Data collection and administration 

• Plan, implement and coordinate all aspects of data collection, recording and source 
documentation, as per hospital and Woolcock policy and ICH GCP guidelines. 

• Execute study-related administrative tasks, such as collection of data and regulatory 
documents, managing reimbursement for patients and study staff, filing or retrieving 
files, maintaining patient charts and supply inventories, etc. 

• Verify that data entered on to CRFs is complete and consistent with patient clinical 
notes, known as source data/document verification. 
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• Coordinate patient visit schedules as per study protocol. 
Thu thập và quản lý dữ liệu 

• Lập kế hoạch, thực hiện và phối hợp thu thập, lưu trữ dữ liệu và tài liệu gốc theo chính 
sách của mỗi bệnh viện và Woolcock và hướng dẫn Thực hành lâm sàng tốt ICH GCP. 

• Thực hiện các công việc hành chính có liên quan trong nghiên cứu, như thu thập dữ liệu 
và các tài liệu pháp chế, quản lý các khoản chi trả cho bệnh nhân và nhân viên nghiên 
cứu, lưu trữ và lấy hồ sơ nghiên cứu, bảo quản hồ sơ bệnh án trong nghiên cứu và khoa 
cung cấp các thiết bị nghiên cứu, v.v. 

• Đảm bảo dữ liệu nhập vào CRFs là đầy đủ và phù hợp với các ghi chú lâm sàng, xác minh 
nguồn dữ liệu / tài liệu. 

• Tổ chức lịch thăm khám của bệnh nhân theo đề cương nghiên cứu. 
 

7. Good clinical practice compliance 

• Supervise the conduct of the study to ensure compliance with the principles of Good 
Clinical Practice, which will involve visiting the study sites on a regular basis. 

• Track study progress and identify problems.  Report to stakeholders as required. 
Tuân thủ các thử nghiệm lâm sàng 

• Giám sát việc thực hiện nghiên cứu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc thực hành 
lâm sàng tốt, bao gồm thường xuyên đi giám sát các địa điểm nghiên cứu. 

• Theo dõi tiến độ nghiên cứu và các vấn đề. Báo cáo với các bên liên quan theo yêu cầu. 
 

8. Support study monitoring 

• Liaise with sponsor for monitoring/audits. Write, file and collate trial documentation 
and visit reports with respect to monitoring. 

• Participate in study team meetings to share experience and contribute to the knowledge 
of others in the team. 

Hỗ trợ giám sát nghiên cứu 

• Liên lạc với các nhà tài trợ cho giám sát/ kiểm toán. Lập và đối chiếu tài liệu thử nghiệm 
và các báo cáo liên quan đến việc giám sát. 

• Tham gia các cuộc họp nhóm nghiên cứu để chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp với những 
người khác. 

 
9. Other tasks 

 Attend career training to improve skills and update relevant knowledge. 
 Other tasks as required. 

Nhiệm vụ khác 

• Tham dự các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng và cập nhật kiến thức liên quan.  

• Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu 
 

 
Selection criteria 
 
Qualifications: University degree in Medicine, Nursing, Pharmacy, Science, Public Health or related 
field. 
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Essential criteria 

• Experience in blood taking or laboratory (preferred) 
Ưu tiên có kinh nghiệm lấy máu hoặc làm trong phòng xét nghiệm 

• Experience in implementation of clinical trials in Vietnam 
Có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu lâm sàng tại Việt Nam 

• Ability to work as a member of a team, and collaborate closely with government health staff 
Có khả năng làm việc theo nhóm và hợp tác chặt chẽ với các cán bộ y tế tại địa phương 

• High level of organizational and record keeping skills. 
Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp và lưu trữ hồ sơ tốt 

• Knowledge of ICH GCP guidelines. 
Có kiến thức về hướng dẫn thực hành lâm sàng tốt 

• An ability to work independently 
Có khả năng làm việc độc lập 

• Ability to communicate fluently in Vietnamese 
Có khả năng giao tiếp tiếng Việt lưu loát 

Desirable criteria 

• Current Good Clinical Practice certificate 
Có chứng chỉ Thực hành lâm sàng tốt 

• Good English language skills 
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt 
 

Application Procedure 

Interested applicants should send a cover letter together with a CV in English no later than 31st January 
2019 by submitting the application form in the link as follows:  

https://airtable.com/shrEHhrmyayGTWOjs 

We regret that only short-listed candidates will be contacted for interviews.  
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