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Эрүүл чийрэг эр хүн үндэсний хөтөлбөрийн зохицуулагч, их эмч
Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газар
Эрүүл чийрэг эр хүн үндэсний хөтөлбөр хариуцаж аймгийн хүн амд
эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг зохион
байгуулахад мэргэжлийн эмч нартай хамтарч оролцоно.
ТҮЭМ-5
1
Хүний их эмч
Эрэгтэйчүүдийн чиглэлээр үндсэн болон төрөлжсөн эмчийн чийн
үндсэн мэргэжил эзэмшсэн байх
Үндсэн мэргэжлээрээ 1-с доошгүй жил ажилласан байх
Бичгийн найруулга зүй сайтай, тайлан мэдээ бичих чадвартай,
компьютерийн хэрэглээний программын зохих мэдлэгтэй
Багаар ажиллаж чадвартай байх
Ачаалал даах чадвартай байх
Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
Цаг баримтлах чадвартай байх
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолд заасан нэмэгдэл хөлс
Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газар
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Төгсөө /99789540/,
daemghr@gmail.com
2021 оны 06 сарын 17-с 06 сарын 30-ны 1700 хүртэл
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Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ болон
уламжлалт, сэргээн засах, тусламж үйлчилгээ, хувийн
хэвшил хариуцсан мэргэжилтэн
Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газар
Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн хөтөлбөр хариуцаж аймгийн хүн
амд эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг зохион
байгуулахад мэргэжлийн эмч нартай хамтарч оролцоно.
ТҮЭМ-5 буюу төрийн албаны шалгалт өгсөн бол ТЗ-5
1
Уламжлалтын болон хүний их эмч
Үндсэн мэргэжлээрээ 1-с доошгүй жил ажилласан байх
Бичгийн найруулга зүй сайтай, тайлан мэдээ бичих чадвартай,
компьютерийн хэрэглээний программын зохих мэдлэгтэй
Багаар ажиллаж чадвартай байх
Ачаалал даах чадвартай байх
Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
Цаг баримтлах чадвартай байх
Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолд заасан нэмэгдэл хөлс
Дархан-Уул аймгийн Эрүүл мэндийн газар
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Төгсөө /99789540/,
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2021 оны 06 сарын 17-с 06 сарын 30-ны 1700 хүртэл

Өрхийн эмч
ГОС ХОТ ӨЭМТ
Үйлчлэх хүрээний хүн амд 0-5 насны хүүхэд, жирэмсэн, ахмад
настан, ХБИ, хэвтрийн , хавдартай, бусад иргэдэд анхан шатны
тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг байх
Албан тушаалын ангилал
Нэг иргэнд ноогдох зардал
Орон тоо
6
Боловсрол
Хүний их эмч
Ажлын туршлага
Үндсэн мэргэжлээрэй тодорхой хугацаанд ажилласан байх
Ур чадвар
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft Power Point
Prezi программыг эзэмшсэн байх
Тусгай шаардлага
Иргэдэд зөвөлгөө өгөх эелдэг зөөлөн харьцаатай, тэвчээртэй байх,
ёс зүйтэй байх, багаар ажиллах чадвартай байх
Байгууллагаас өгөх хангамж, Тус ӨЭМТ-д тасралтгүй 3 жил ажилласан тохиолдолд Эрүүл
урамшуулал
Мэндийн тухай хуулийн 29.5-дах заалтын дагуу тэтгэмж олгоно.
Байгууллагын хаяг
Дархан-Уул аймгийн Дархан сумын 4-р багт байрлалтай ГОС ХОТ
ӨЭМТ холбогдох
утас – 70375776
Холбогдох ажилтны утас имэйл Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
Г.Сувд-Эрдэнэ утас – 95398302
darkhan.goshot@gmail.com
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Ээлжийн сувилагч
Дархан-Уул аймаг Хонгор сумын Эрүүл мэндийн төв
Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
Яаралтай тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх
Сургалтанд хамрагдах, эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх, оролцох
Бусад
ТҮЭМ-4
1
Сувилагч /бакалавр/
Эмнэлгийн мэргэжилтний төгсөлтийн өмнөх болон дараах
сургалтанд хамрагдсан бол давуу тал болно.
Үндсэн мэргэжилээрээ 1-с дээш жил ажилласан
Гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэгтэй, хэрэглээний
программуудад ажиллах чадвартай
Нормын хувцас, энгэрийн тэмдэг, ажлын үнэмлэх, улирал тутам үр
дүнгийн урамшуулал олгоно.
ДУА Хонгор сум 1-р баг ЭМТ
Хүний нөөцийн ажилтан Ч. Бадамцэрэн 94271770
darkhan.khongor@gmail.com
2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12 цаг хүртэл

