Ажлын байрны нэр
Байгууллага тасаг нэгж
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Албан тушаалтан ангилал
Орон тоо
Боловсрол
Нарийн мэргэшил
Ажлын туршлага
Ур чадвар
Тусгай шаардлага
Байгууллагаас өгөх хангамж
урамшуулал
Байгууллагын хаяг
Холбогдох ажилтан, утас email
Материал хүлээж авах хугацаа

Хүний их эмч
Төв аймгийн Баянцагаан сумын эрүүл мэндийн төв
Үйлчлэх хүрээний хүн амд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж
үйлчилгээг үзүүлэх, НЭМ-н тусламж үйлчилгээг сайжруулан ард
иргэдэд нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох , мэдлэг
мэргэжилээ тасралтгүй дээшлүүлэх
ТҮЭМ-6
1
Хүний их эмч
Ерөнхий мэргэжлийн эмч
Үндсэн мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх
1.Багаар ажиллах чадвартай
2.Ажлын ачаалал даах чавдартай
Иргэдэд эелдэг зөвөлгөө өгөх, зөөлөн харьцаатай, тэвчээртэй байх
1.байраар хангана, орон нутгийн удирдлгатай зөвшилцөн
урамшуулал олгоно
Төв аймгийн Баянцагаан сумын Эрүүл мэндийн төв 5-р баг
Эрүүл мэндийн төвийн даргын ажлыг хавсран гүйцэтгэгч Ч.Бүджав
bayantsagaanemt@gmail.com утас:89894467
2021.06.10-наас 2021 оны 07.10 ны 12:00 цаг хүртэл

Ажлын байрны нэр
Байгууллага тасаг нэгж
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Албан тушаалтан ангилал
Орон тоо
Боловсрол
Нарийн мэргэшил
Ажлын туршлага
Ур чадвар
Тусгай шаардлага
Байгууллагаас өгөх хангамж
урамшуулал
Байгууллагын хаяг
Холбогдох ажилтан, утас
email
Материал хүлээж авах хугацаа

Багийн бага эмч
Төв аймгийн Баянцагаан сумын эрүүл мэндийн төв
Үйлчлэх хүрээний хүн амд эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж
үйлчилгээг үзүүлэх, НЭМ-н тусламж үйлчилгээг сайжруулан ард
иргэдэд нийгмийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох , мэдлэг
мэргэжилээ тасралтгүй дээшлүүлэх,
ТҮЭМ-3
2
Бага эмч
Шаардахгүй
Үндсэн мэргэшилээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан байх
1.Багаар ажиллах чадвартай
2.Ажлын ачаалал даах чавдартай
Иргэдэд эелдэг зөвөлгөө өгөх, зөөлөн харьцаатай, тэвчээртэй байх
1.Байраар хангана, орон нутгийн удирдлгатай зөвшилцөнө,
урамшуулал олгоно.
Төв аймгийн Баянцагаан сумын Эрүүл мэндийн төв 5-р баг
Эрүүл мэндийн төвийн даргын ажлыг хавсран гүйцэтгэгч Ч.Бүджав
bayantsagaanemt@gmail.com утас:89894467
2021.06.10-наас 2021 оны 07.10 ны 12:00 цаг хүртэл

Ажлын байрны нэр
Байгууллага тасаг нэгжийн нэр
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
Албан тушаалын ангилал
Орон тоо
Боловсрол
Ажлын туршлага
Ур чадвар
Тусгай шаардлага
Байгууллагаас өгөх хангамж
урамшуулал
Байгууллагын хаяг
Холбогдох ажилтан
Холбогдох ажилтны имейл хаяг
холбогдох утас
Материал хүлээн авах хугацаа

Сувилагч
Багийн эмч
Төв Батсүмбэр сумын ЭМТ
ЭМТ-ийн тусламж үйлчилгээг ажлын байрны тодорхойлолтод
заасны дагуу гүйцэтгэх
ТҮЭМ-6
Сувилагч -1
Багийн эмч -1
Хүний их эмч, сувилагч
1 жилээс дээш ажилласан
Эзэмшсэн мэргэжил, ажлын ур чадвар сайн
Сувилах. Эмчлэх мэргэжлийн үнэмлэх, лецензтэй
Батсүмбэр сум ЭМТ
ЭМТ-ийн дарга Г.Мөнгөнзул
94089692
Tov.batsumber emt @gmail.com
2021.06.10-наас 2021 оны 07.10 ны 12:00 цаг хүртэл

Ажлын байрны нэр
Байгууллага тасаг нэгж
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
Албан тушаалын ангилал
Орон тоо
Боловсрол
Нарийн мэргэшил
Ажлын туршлага
Ур чадвар
Тусгай шаардлага
Байгууллагаас өгөх хангамж,
урамшуулал
Байгууллагын хаяг
Холбогдох ажилтан, утас,
имэйл
Материал хүлээн авах хугацаа

Уламжлалтын их эмч
Цээл сум Эрүүл мэндийн төв
Уламжлалт, сэргээн засах, физик эмчилгээний тусламж үйлчилгээ
үзүүлнэ
ТҮЭМ-6
1
Хүний их эмч
Уламжлалт анагаах ухааны үндсэн мэргэжил эзэмшсэн байх
Ажилласан жил шаардахгүй, мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол
давуу тал болно.
Ажлын ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай байх
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёсзүйг чанд сахиж, эелдэг зөв
харьцаатай, тэвчээртэй байх
Амьдрах байраар хангаж, хуулийн дагуу олгогдох мөнгөн тэтгэмж,
урамшуул журмын дагуу олгоно.
Цээл сум Эрүүл мэндийн төв
ЭМТ-ийн дарга 80729898, хүний нөөц 86303103
2021.06.14-өөс 2021.07.14-ны 18:00 хүртэл

Ажлын байрны нэр
Байгууллага, тасаг, нэгж
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
Албан тушаалын ангилал
Орон тоо
Боловсрол
Нарийн мэргэшил
Ажлын туршлага
Ур чадвар
Тусгай шаардлага
Байгууллагаас өгөх хангамж,
урамшуулал
Байгууллагын хаяг
Холбогдох ажилтан, утас,
имэйл
Материал хүлээн авах хугацаа

Багийн эмч
Цээл сум Эрүүл мэндийн төв
Үйлчлэх хүрээний хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
үзүүлэх
ТҮЭМ-6
1
Хүний их эмч
Ерөнхий
Ажилласан жил шаардахгүй, мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол
давуу тал болно.
Ажлын ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай байх
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёсзүйг чанд сахиж, эелдэг зөв
харьцаатай, тэвчээртэй байх
Амьдрах байраар хангаж, хуулийн дагуу олгогдох мөнгөн тэтгэмж,
урамшуул журмын дагуу олгоно.
Цээл сум Эрүүл мэндийн төв
ЭМТ-ийн дарга 80729898, хүний нөөц 86303103
2021.06.14-өөс 2021.07.14-ны 18:00 хүртэл

Ажлын байрны нэр
Байгууллага, тасаг, нэгж
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг
Албан тушаалын ангилал
Орон тоо
Боловсрол
Нарийн мэргэшил
Ажлын туршлага
Ур чадвар
Тусгай шаардлага
Байгууллагаас өгөх хангамж,
урамшуулал
Байгууллагын хаяг
Холбогдох ажилтан, утас,
имэйл
Материал хүлээн авах хугацаа

Сувилагч
Цээл сум Эрүүл мэндийн төв
Үйлчлэх хүрээний хүн амд сувилахуйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх
ТҮЭМ-3
1
Сувилагч, бага эмч
Сувилахуй
Ажилласан жил шаардахгүй, мэргэжлээрээ ажиллаж байсан бол
давуу тал болно.
Ажлын ачаалал даах, багаар ажиллах чадвартай байх
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёсзүйг чанд сахиж, эелдэг зөв
харьцаатай, тэвчээртэй байх
Амьдрах байраар хангаж, хуулийн дагуу олгогдох мөнгөн тэтгэмж,
урамшуул журмын дагуу олгоно.
Цээл сум Эрүүл мэндийн төв
ЭМТ-ийн дарга 80729898, хүний нөөц 86303103
2021.06.14-өөс 2021.07.14-ны 18:00 хүртэл

Ажлын байрны нэр
Байгууллага тасаг, нэгж
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Сувилагч
Төв аймгийн Баян сумын Эрүүл мэндийн төв
Эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлж байгаа иргэдэд сувилахуйн
тусламж үйлчилгээг үзүүлэх

Албан тушаалын ангилал
Орон тоо
Боловсрол
Ажлын туршлага
Ур чадвар

ТҮЭМ-3
2
Бакалаврын зэрэгтэй сувилагч
Шаардлагагүй
1. Мэргэжлийн ур чадвартай байх
2. Багаар ажиллах
3. Компьютерийн (EXCEL, WORD, POWER POINT) хэрэглээний
программуудын анхан шатны мэдлэгтэй байх
Ажлын байрны онцлогоос үл хамаарах хувь хүний эзэмшвэл зохих
ур чадвартай бол давуу тал болно.

Тусгай шаардлага
Байгууллагаас өгөх хангамж,
урамшуулал

Амьдрах байр (хөдөө орон нутгийн нэмэгдэл 20% )

Байгууллагын хаяг

Төв аймаг, Баян сум, Цавчир 3-р баг

Холбогдох ажилтан

Баян ЭМТ-ийн дарга Д. Отгонбаяр 88730730, 80449144,
Статистикч О. Мөнхсаран 88645082,
2021.06.10-аас 2021.07.10 хүртэл

Материал хүлээн авах хугацаа

Ажлын байрны нэр
Байгууллага тасаг, нэгж
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Вакцинатор (сувилагч)
Төв аймгийн Баян сумын Эрүүл мэндийн төв
Эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлж байгаа иргэдэд вакцинжуулалтын
тусламж үйлчилгээг үзүүлэх

Албан тушаалын ангилал
Орон тоо
Боловсрол
Ажлын туршлага
Ур чадвар

ТҮЭМ-3
1
Бакалаврын зэрэгтэй сувилагч (вакцинатороор мэргэшсэн)
Шаардлагагүй
1. Мэргэжлийн ур чадвартай байх
2. Багаар ажиллах
3. Компьютерийн (EXCEL, WORD, POWER POINT) хэрэглээний
программуудын анхан шатны мэдлэгтэй байх
Ажлын байрны онцлогоос үл хамаарах хувь хүний эзэмшвэл зохих
ур чадвартай бол давуу тал болно.
Амьдрах байр (хөдөө орон нутгийн нэмэгдэл 20% )

Тусгай шаардлага
Байгууллагаас өгөх хангамж,
урамшуулал
Байгууллагын хаяг

Төв аймаг, Баян сум, Цавчир 3-р баг

Холбогдох ажилтан

Баян ЭМТ-ийн дарга Д. Отгонбаяр 88730730, 80449144,
Статистикч О. Мөнхсаран 88645082,

Материал хүлээн авах хугацаа

2021.06.10-аас 2021.07.10 хүртэл

