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

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Тоног төхөөрмжийн алба
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, аюулгүй байдал,
засвар үйлчилгээг хариуцан ажиллана.
ТҮ-6
2
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн болон электроник инженер
Эмнэлгийн тоног төхөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийх
чадвартай байх, хариуцлага хүлээх чадвартай байх
Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно
 Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
 Компьютерийн хэрэглээний програм дээр чөлөөтэй
ажиллах чадвартай
Ажлын ачаалал даах чадвартай, ээлжинд болон дуудлагаар
ажиллах боломжтой байх
Ажлын гүйцэтгэл-үр дүнгийн урамшуулал (улиралд 1 удаа
үндсэн цалингийн 60% хүртэл)
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, Ард-Аюушийн
гудамж 1а
Хүний нөөцийн арга зүйч Ц.Болормаа 77000316,
hr.shastinhospital@gmail.com
2021.06.10-2021.07.10-ны 17:00 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

Бөөр судлалын их эмч
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Бөөр, диализ, дотоод
шүүрлийн төв
Бөөр, диализ, дотоод шүүрлийн төвд их эмчээр ажиллах
бөгөөд албан тушаалын тодорхойлолтонд заасан ажил
үүргийг гүйцэтгэнэ.
ТҮ-6
2
Хүний их эмч
Анагаах ухааны их сургуулийг бакалаврын зэрэгтэй төгсөж
Бөөрний эмчийн төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн байх
Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно
Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
Багаар ажиллах, эрдэм шинжилгээний ур чадварт
суралцсан,
Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чөлөөтэй
ажиллах чадвартай байх
Ажлын ачаалал даах чадвартай, ээлжинд болон дуудлагаар
ажиллах боломжтой байх
Ажлын гүйцэтгэл-үр дүнгийн урамшуулал (улиралд 1 удаа
үндсэн цалингийн 60% хүртэл)
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, Ард-Аюушийн
гудамж 1а
Хүний нөөцийн арга зүйч Ц.Болормаа 77000316,
hr.shastinhospital@gmail.com
2021.06.10-2021.07.07-ны 17:00 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

Чанарын менежер
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Чанар, аюулгүй байдлын
алба
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг
хянаж, үнэлж, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэн ажиллах.
ТҮЭМ-6
1
Хүний их эмч
Анагаах ухааны их сургуулийг бакалавр болон түүнээс дээш
зэрэгтэй төгсөж, төрөлжсөн мэргэжил эзэмшсэн байх
Эрдмийн буюу мэргэжлийн зэрэг цолтой;
Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй
байдлын чиглэлээр 1-ээс дээш жил ажилласан туршлагатай
бол давуу тал болно.
Эрүүл мэндийн байгууллагад 6-аас доошгүй жил ажилласан;
Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай
Багаар ажиллах, эрдэм шинжилгээний ур чадварт
суралцсан
Асуудал шийдвэрлэх, ажлыг гүйцэтгэхдээ хамтын
менежментийн арга барилаар ажилладаг, өөрийгөө байнга
хөгжүүлэх
Тус эмнэлэгт ажиллах хүсэл эрмэлзлэлтэй болон ачаалал
даах чадвартай
Ажлын гүйцэтгэл-үр дүнгийн урамшуулал (улиралд 1 удаа
үндсэн цалингийн 60% хүртэл)
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, Ард-Аюушийн
гудамж 1а
Хүний нөөцийн арга зүйч Ц.Болормаа 77000316,
hr.shastinhospital@gmail.com
2021.06.10-2021.07.07-ны 17:00 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

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын их эмч
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Хоол боловсруулах
эрхтэн судлалын тасаг
Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасгийн их эмчээр
ажиллана.
ТҮЭМ-6
2
Хүний их эмч
Анагаах ухааны их сургуулийг бакалавр болон түүнээс дээш
зэрэгтэй төгсөж, Гастроэнтерологийн их эмчийн мэргэжил
олгох сургалтанд хамрагдсан.
Эрдмийн буюу мэргэжлийн зэрэг цолтой;
Эрүүл мэндийн байгууллагад мэргэжлийн дагуу ажиллаж
байсан туршлагатай бол давуу тал болно;
Уян дурангийн оношилгоо хийх чадвартай.
Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай
Багаар ажиллах, эрдэм шинжилгээний ур чадварт
суралцсан
Асуудал шийдвэрлэх, ажлыг гүйцэтгэхдээ хамтын
менежментийн арга барилаар ажилладаг, өөрийгөө байнга
хөгжүүлэх
Тус эмнэлэгт ажиллах хүсэл эрмэлзлэлтэй болон ачаалал
даах чадвартай
Ажлын гүйцэтгэл-үр дүнгийн урамшуулал (улиралд 1 удаа
үндсэн цалингийн 60% хүртэл)
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, Ард-Аюушийн
гудамж 1а
Хүний нөөцийн арга зүйч Ц.Болормаа 77000316,
hr.shastinhospital@gmail.com
2021.06.10-2021.07.07-ны 17:00 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

Тархвар судлаач эмч
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Халдвараас сэргийлэх
хяналтын алба
Халдвараас сэргийлэх хяналтын албанд тархвар судлаач
эмчээр (хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа ажилтны оронд 2 жил
түр хугацаагаар) ажиллана.
ТҮЭМ-6
1
Эрүүл ахуйч, халдвар судлаач эмч
АШУҮИС-ийн НЭМС-ийг эрүүл ахуй, тархвар судлаач
эмчийн мэргэжил эзэмшсэн
Эрүүл ахуй, тархвар судлаач эмчийн олгох курсд суралцсан
байх
Мэргэжлээрээ дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг болон 3 дахь
шатлалын эмнэлэгт 3-с дээш жил ажилласан туршлагатай
Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
Компьютерийн хэрэглээний програм дээр ажиллах
чадвартай
Багаар ажиллах, эрдэм шинжилгээний ур чадварт
суралцсан
Асуудал шийдвэрлэх, ажлыг гүйцэтгэхдээ хамтын
менежментийн арга барилаар ажилладаг, өөрийгөө байнга
хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй
Тус эмнэлэгт ажиллах хүсэл эрмэлзлэлтэй болон ачаалал
даах чадвартай
Ажлын гүйцэтгэл-үр дүнгийн урамшуулал (улиралд 1 удаа
үндсэн цалингийн 60% хүртэл)
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5-р хороо, Ард-Аюушийн
гудамж 1а
Хүний нөөцийн арга зүйч Ц.Болормаа 77000316,
hr.shastinhospital@gmail.com
2021.06.10-2021.07.01-ний 17:00 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

ХАБЭА-н ажилтан
Улсын гуравдугаар төв эмнэлгийн Захиргаа, хүний нөөцийн
алба
ТҮ-7
1
Дээд боловсролтой;
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн мэргэшүүлэх
сургалтанд хамрагдсан, сертификаттай байх;
ХАБЭА-н чиглэлээр 1 болон түүнээс дээш жил ажилласан
туршлагатай байх;
Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион
байгуулах, эрсдлийн үнэлгээ хийх чадвартай;
Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагаа, ажлын байрны
эрүүл ахуйн чиглэлээр байгууллагын дүрэм журам, бичиг
баримт боловсруулах чадвартай;
ХАБЭА-н тухай хууль, Эрүүл мэндийн байгууллагын тухай
хуулийн өндөр мэдлэгтэй;
Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлын талаар
тодорхой мэдлэгтэй;
Шаардлага тавих, зааварчилгааг цаг тухайд нь өгч
хэвшүүлэх, мөрдүүлэх чадвартай
Өөрийгөө хөгжүүлэх, суралцах чадвар өндөртэй;
Компютерийн хэрэглээний програмууд дээр чөлөөтэй
ажиллах чадвартай;
Бусдад шаардлага тавих, биелэлтийг хангуулах өндөр ёс
суртахуунтай, зарчимч;
Харилцааны өндөр ур чадвартай, эерэг хандлагатай;
Ажлын гүйцэтгэл-үр дүнгийн урамшуулал (улиралд 1 удаа
үндсэн цалингийн 60% хүртэл)
Улаанбаатар хот, БГД, 5-р хороо, Ард-Аюушийн гудамж 1а
Хүний нөөцийн арга зүйч Ц.Болормаа 77000316,
hr.shastinhospital@gmail.com
2021.06.10-2021.07.01-ний 17:00 цаг хүртэл

