
  CÔNG TY TNHH Y TẾ THÀNH BẮC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    BỆNH VIỆN ĐK NGÃ TƯ HỒ            Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 

      

 Số: 211219 /TB-TD  Ngày 20 tháng 12 năm 2019 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v: tuyển dụng nhân sự  

 

 Do nhu cầu phát triển Bệnh viện, chúng tôi cần tuyển các vị trí sau: 

I.VỊ TRÍ: 

1.Bác sĩ đa khoa 

 - Số lượng: 15 người 

 - Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa, ưu tiên Hộ khẩu thường trú tại Bắc Ninh. 

 - Giới tính: Nam/Nữ; Sức khỏe tốt. 

2.Bác sĩ YHCT, Kỹ thuật viên PHCN 

 - Số lượng: 06 người 

 - Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật viên PHCN,  Bác sĩ YHCT 

 - Giới tính: Nam/Nữ; Sức khỏe tốt. 

3.Điều dưỡng 

 - Số lượng: 15 người 

 -Trình độ chuyên môn: Hệ chính quy, ưu tiên trình độ Cao đẳng – Đại học 

 - Giới tính:Nam/Nữ; Sức khỏe tốt. 

4.Kỹ thuật viên CĐHA 

 - Số lượng: 10 người 

 - Trình độ chuyên môn: Hệ chính quy Cao đẳng – Đại học. 

 - Giới tính:Nam/Nữ; Sức khỏe tốt. 

*ĐIỀU KIỆN CHUNG: Xác định làm việc lâu dài, ổn định. Có phẩm chất tốt, yêu nghề, ham 

học hỏi. Sẵn sàng hoàn thành công việc theo sự sắp xếp nhân lực của Ban lãnh đạo. 

*MỨC LƯƠNG: Theo thỏa thuận. Có Thưởng theo Quý, thưởng Tết. Đóng BHYT theo quy 

định. 

II.YÊU CẦU HỒ SƠ: 

- Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, có xác nhận của địa phương. 

- 01 giấy khai sinh (bản sao hoặc photo công chứng) 

- 02 bản Chứng minh nhân dân (photo công chứng) 

- 01 Sổ Hộ khẩu (Photo công chứng) 

- Bằng Tốt nghiệp, Bảng điểm và Chứng chỉ có liên quan (nếu có) 

Bìa hồ sơ ghi rõ: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ. 

III.THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ: 

Nhận hồ sơ liên tục từ ngày 20/12/2019 

Nộp Hồ sơ trực tiếp tại: BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGÃ TƯ HỒ hoặc chuyển phát nhanh theo 

địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Ngã Tư Hồ 

 Địa chỉ: Số 5 – Khu Bến Hồ – TT.Hồ – Thuận Thành – Bắc Ninh. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0913358050 (Mr.Kiên ) – 0963.660.873 (Ms.Quyên) 

Thời gian phỏng vấn: Phòng tổ chức sẽ chủ động liên hệ qua điện thoại, thông báo lịch phỏng vấn 

cụ thể. 

                          Trân trọng! 

  

 GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: (đã ký) 

- Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh; 

- Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương; 

- Lưu: VT. 

 

 

               Nguyễn Thị Huế 


