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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
(V.v tuyển dụng nhân sự) 

 

 - Căn cứ vào luật doanh nghiệp năm 2005 

     - Căn cứ Quyết định số 58/SYT-GPHD ngày 24 tháng 7 năm 2018 của Sở Y tế về việc 

cấp phép hoạt động khám chữa bệnh cho Phòng khám đa khoa quốc tế Nhân Đức trực thuộc Công 

ty cổ phần bệnh viện quốc tế Nhân Đức. 

      - Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của Công ty 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ NHÂN 

ĐỨC QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG 

Điều 1: Vị trí tuyển dụng và số lượng 

 

STT Vị trí Số lượng 

1 Bác sĩ đa khoa 05 

2 Bác sĩ y học cổ truyền 03 

3 Bác sĩ sản phụ khoa 02 

4 Y sĩ 10 

5 Điều dưỡng 05 

6 Dược sĩ 02 

7 Kế toán bảo hiểm 02 



8 Y sĩ y học cổ truyền 05 

 

  Điều 2: MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

- Khám chữa bệnh, chăm sóc bệnh nhân  ngoại trú tại Phòng khám đa khoa quốc tế Nhân Đức 

        Điều 3: YÊU CẦU 

- Độ tuổi : Không giới hạn 

- Giới tính: Nam, nữ 

- Trình độ: tương đương các vị trí tuyển dụng, riêng điều dưỡng và y sĩ lấy từ trung cấp 

- Kinh nghiệm : Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tại các phòng khám tư nhân có khám bảo 

hiểm y tế.      

        Điều 4: QUYỀN LỢI 

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ với đầy đủ 

các chế độ theo quy định của Luật lao động và theo quy chế của Công ty. 

- Thời gian làm việc: 7h đến 21h ( được chia ca làm việc 8h/ngày) 

- Lương: 4.000.000 đ- 35.000.000 đ 

         Điều 5: Thông tin hồ sơ 

- Sơ yếu lí lịch ( bản gốc) 

- Đơn xin việc ( viết tay) 

- Các văn bằng ( công chứng) 

- Chứng minh thư, sổ hộ khẩu ( công chứng) 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Công ty CP bệnh viện quốc tế Nhân Đức – Phòng khám ĐKQT Nhân Đức 

Địa chỉ: P. Vân Dương, TP Bắc Ninh 

E-mail: Clinic.nhanduc@gmail.com – Điện thoại: 0888 456 115 
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