
Ажлын байрны нэр Дотоод шүүрлийн эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж  Сонгинохайрхан нэгдсэн эмнэлгийн Поликлиникийн тасаг   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Нарийн мэргэжлийн үзлэг, оношлогоо, эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээг чанар, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай үзүүлж, дүүргийн хүн 
амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах,  өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрт илрүүлэх, оношлох, 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-6 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Дотоод шүүрэл судлалын төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн байх  

Ажлын туршлага  Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан. 

Ур чадвар   SPSS  судалгааны программыг эзэмшсэн  

 Англи хэлний дундаас дээш мэдлэгтэй  

Тусгай шаардлага  Үйчлүүлэгчдэд зөвөлгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, тэвчээртэй. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал  

Мэргэжлээ дээшлүүлэх боломжоор хангах, дэмжлэгт орчин 

Байгууллагын хаяг СХД 19-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж  

Холбогдох ажилтан утас, мэйл  Хүний нөөцийн менежер  Ж.Мөнхнаран 
Утас 88085539 
Мэйл J.naraa0523@gmail.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.07-2021.06.21-ны 12:00 цаг хүртэл  

 

  

mailto:J.naraa0523@gmail.com


Ажлын байрны нэр Дүрс оношлогооны эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж  Сонгинохайрхан нэгдсэн эмнэлгийн Дүрс оношлогооны  тасаг   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Нарийн мэргэжлийн үзлэг, оношлогоо, эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээг чанар, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай үзүүлж, дүүргийн хүн 
амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах,  өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрт илрүүлэх, оношлох, 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-6 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Компьютер томограпп судлалын төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн 
байх 

Ажлын туршлага  Үндсэн мэргэшлээрээ 10-ээс дээш жил ажилласан. 

Ур чадвар   SPSS  судалгааны программыг эзэмшсэн  

 Англи хэлний дундаас дээш мэдлэгтэй  

 Зөвлөх зааж сургах, удирдан зохион байгуулах 

Тусгай шаардлага  Үйчлүүлэгчдэд зөвөлгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, тэвчээртэй. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал  

Мэргэжлээ дээшлүүлэх боломжоор хангах, дэмжлэгт орчин 

Байгууллагын хаяг СХД 19-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж  

Холбогдох ажилтан утас, мэйл  Хүний нөөцийн менежер  Ж.Мөнхнаран 
Утас 88085539 
Мэйл J.naraa0523@gmail.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.07-2021.06.21-ны 12:00 цаг хүртэл  

 

  

mailto:J.naraa0523@gmail.com


Ажлын байрны нэр БЗДХ/ХДХВ/ДОХ эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж  Сонгинохайрхан нэгдсэн эмнэлгийн Поликлиникийн тасаг   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Нарийн мэргэжлийн үзлэг, оношлогоо, эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээг чанар, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай үзүүлж, дүүргийн хүн 
амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах,  өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрт илрүүлэх, оношлох, 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-6 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил ДОХ/БЗДХ судлалын төрөлжсөн мэргэшилд сурсан. Халдвартын 
эмчийн  мэргэшил эзэмшсэн бол давуу тал болно.  

Ажлын туршлага  Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан. 

Ур чадвар   SPSS  судалгааны программыг эзэмшсэн  

 Англи хэлний дундаас дээш мэдлэгтэй  

Тусгай шаардлага  Үйчлүүлэгчдэд зөвөлгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, тэвчээртэй. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал  

Мэргэжлээ дээшлүүлэх боломжоор хангах, дэмжлэгт орчин 

Байгууллагын хаяг СХД 19-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж  

Холбогдох ажилтан утас, мэйл  Хүний нөөцийн менежер  Ж.Мөнхнаран 
Утас 88085539 
Мэйл J.naraa0523@gmail.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.07-2021.06.18-ны 12:00 цаг хүртэл  

 

  

mailto:J.naraa0523@gmail.com


Ажлын байрны нэр Сүрьеэгийн эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж  Сонгинохайрхан нэгдсэн эмнэлгийн Поликлиникийн тасаг   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Нарийн мэргэжлийн үзлэг, оношлогоо, эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээг чанар, хүртээмжтэй, түргэн шуурхай үзүүлж, дүүргийн хүн 
амын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах,  өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эрт илрүүлэх, оношлох, 

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-6 

Орон тоо  1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Сүрьеэ судлалаар төрөлжсөн мэргэшилд сурсан.  Халдвартын 
эмчийн мэргэшсэн эзэмшсэн бол  давуу тал болно.  

Ажлын туршлага  Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан. 

Ур чадвар   SPSS  судалгааны программыг эзэмшсэн  

 Англи хэлний дундаас дээш мэдлэгтэй  

Тусгай шаардлага  Үйчлүүлэгчдэд зөвөлгөө өгөх, хянал хийж, эелдэг зөөлөн 
харьцаатай, тэвчээртэй. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал  

Мэргэжлээ дээшлүүлэх боломжоор хангах, дэмжлэгт орчин 

Байгууллагын хаяг СХД 19-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж  

Холбогдох ажилтан утас, мэйл  Хүний нөөцийн менежер  Ж.Мөнхнаран 
Утас 88085539 
Мэйл J.naraa0523@gmail.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.07-2021.06.18-ны 12:00 цаг хүртэл  

 

  

mailto:J.naraa0523@gmail.com


Ажлын байрны нэр Сувилагч  

Байгууллага, тасаг нэгж  Сонгинохайрхан нэгдсэн эмнэлгийн Насанд хүрэгчдийн тасаг, 
Хүүхдийн  тасаг, Поликлиникийн тасаг    

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг батлагдсан стандарт, 
сувилахуйн тусламж, үйлчилгээний удирдамжийн дагуу мэргэжлийн 
түвшинд үзүүлэх  

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-4 

Орон тоо  15 

Боловсрол  Сувилагч 

Нарийн мэргэшил  Хүүхдийн сувилахуй 

 Эрчимт эмчилгээний сувилахуй 

 Яаралтай тусламжийн сувилахуй 

 Мэдрэлийн сувилахуй 

 Дотрын сувилагч 

 Мэс заслын сувилахуй 

 Мэдээгүйжүүлэгээр сувилахуйн төрөлжсөн мэргэшил 
эзэмшсэн бол давуу тал болно  

Ажлын туршлага  Ажилласан жил  харгалзахгүй   

Ур чадвар   Хэрэглээний программыг эзэмшсэн, Англи хэлний зохих 
мэдлэгтэй 

Тусгай шаардлага  Үйчлүүлэгчдэд зөвөлгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, тэвчээртэй. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал  

Мэргэжлээ дээшлүүлэх боломжоор хангах, дэмжлэгт орчин 

Байгууллагын хаяг СХД 19-р хороо Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж  

Холбогдох ажилтан утас, мэйл  Хүний нөөцийн менежер  Ж.Мөнхнаран 
Утас 88085539 Мэйл J.naraa0523@gmail.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.10-2021.07.10-ны 12:00 цаг хүртэл  
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