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Сувилагч
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг
Сувилахуйн тусламж үйлчилгээ
ТҮЭМ-3
20
Сувилагч, сувилахуйн арга зүйч
Төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн бол давуу тал болно.
Хамаарахгүй
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын тогтоол,
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулал
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Захиргаа, хүний нөөцийн
алба, 1222 тоот өрөө
Хүний нөөцийн менежер Х.Болор
70150205, 70150308
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Индүүдэгч
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасаг
Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл, эрүүл мэндийн ажилтны хувцас угаах,
индүүдэх
ТҮ-1
1
Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Хамаарахгүй
Хамаарахгүй
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын тогтоол,
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулал
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Захиргаа, хүний нөөцийн
алба, 1222 тоот өрөө
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Угаагч
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасаг
Эмнэлгийн зөөлөн эдлэл, эрүүл мэндийн ажилтны хувцас угаах,
индүүдэх
ТҮ-1
1
Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Хамаарахгүй
Хамаарахгүй
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын тогтоол,
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулал
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Захиргаа, хүний нөөцийн
алба, 1222 тоот өрөө
Хүний нөөцийн менежер Х.Болор
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Цацраг идэвхит эмийн үйлдвэрлэлийн чанарын
баталгаажилтын эм зүйч
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Цөмийн оношилгоо, эмчилгээний төв
1. Лабораторийн зохистой дадал \Good Laboratory Practice-GLP\-ын
шаардлагад нийцүүлэн цацраг идэвхт эмийн чанарын хяналтын
шинжилгээг хийх, чанар баталгаажилтын дүгнэлтийг гаргах
2. Эмийн үйлдвэрийн зохистой дадал /Good Мanufacturing PracticeGMP/ нийцсэн орчинд батлагдсан хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, халдвар эсэргүүцэх дэглэм,
стандарт үйл ажиллагааны зааврыг цацрагын аюулгүй байдлын
хүрээнд мөрдөн ажиллах
ТҮЭМ-5
1
Эм зүйч мэргэжлээр их дээд сургуулийг бакалавр болон түүнээс
дээш зэрэгтэй төгссөн
Цацрагийн эм зүйч
Хамаарахгүй
 Харилцаа хандлага, хувийн өндөр соёлтой байх
 Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй байх
 Мэргэжлийн ном, сурах бичиг болон эрдэм шинжилгээний
өгүүллийг гадаад хэл дээр ашиглах чадвартай
 Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Цацрагийн эм зүйн суурь мэдлэгтэй байх
 Цацраг идэвхт эмийн үйлдвэрлэлийн чанарын шинжилгээ
ойлголт эзэмшсэн байх
 Цацрагийн аюулгүй байдлын сургалтанд хамрагдсан байх
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын тогтоол,
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулал
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Захиргаа, хүний нөөцийн
алба, 1222 тоот өрөө
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Цацраг идэвхит эмийн үйлдвэрлэлийн технологич
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Цөмийн оношилгоо, эмчилгээний төв
1. Лабораторийн зохистой дадал /Good Laboratory Practice-GLP/-ын
шаардлагад нийцүүлэн цацраг идэвхт эмийг нийлэгжүүлэх.
2. Эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадалд /Good manufacturing PracticeGMP/ нийцсэн орчинг бүрдүүлэх, батлагдсан хөдөлмөрийн
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага, халдвар хамгааллын
дэглэм, стандарт үйл ажиллагааны зааврыг цацрагийн аюулгүй
байдлын хүрээнд мөрдөн ажиллах.
ТҮЭМ-5
1
Химич, цацрагийн химич, биоанагаах судлаач болон эм зүйч
мэргэжлээр сургууль төгссөн байх
Цацрагийн химич
Хамаарахгүй
 Цацрагийн химийн болон биоанагаахын суурь мэдлэгтэй байх
 Харилцаа хандлага, хувийн өндөр соёлтой байх
 Англи хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй байх
 Мэргэжлийн ном, сурах бичиг болон эрдэм шинжилгээний
өгүүллийг гадаад хэл дээр ашиглах чадвартай
 Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай
 Багаар ажиллах чадвартай байх
 Цацраг идэвхт эмийн үйлдвэрлэл, халуун цехийн тоног
төхөөрөмжтэй ажиллах ойлголттой байх
 Цацрагийн аюулгүй байдлын сургалтанд хамрагдсан байх
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын тогтоол,
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулал
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Захиргаа, хүний нөөцийн
алба, 1222 тоот өрөө
Хүний нөөцийн менежер Х.Болор
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Хөргөлтийн инженер
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Инженерийн байгууламжийн алба
Эмнэлгийн хөргөлтийн системийн аюулгүй ажиллагааг ханган
ажиллах ба засварлах
ТҮ-6
1
Хөргөлтийн инженерийн чиглэлээр их дээд сургуулийг бакалавр
болон түүнээс дээш зэрэгтэй төгссөн
Хөргөлтийн мэргэжлийн байх
Хөргөлтийн чиглэлээр тасралтгүй 3 жилээс дээш ажиллласан байх
Багаар ажиллах чадвартай байх, ажлын ачаалал даах чадвартай
байх, хувийн зохион байгуулалт сайтай байх
Инженерийн зураг төсөл, бусад шаардлагатай программууд дээр
ажиллах чадвартай, англи хэлний мэргэжлийн хэллэгээ сайн мэддэг
байх
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын тогтоол,
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулал
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Захиргаа, хүний нөөцийн
алба, 1222 тоот өрөө
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Автоматжуулалтын инженер
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг
Эмнэлгийн цахилгаан хангамж, дулаан хангамж, агаар сэлгэлт,
хөргөлтийн удирдлагын автоматжуулалтыг бүрэн хариуцаж
удирдлагын горим тохиргоог хийх, засварлах
ТҮ-6
1
Автоматжуулалтын инженерийн чиглэлээр их дээд сургуулийг
бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй төгссөн
Автоматжуулалтын мэргэжилтэй байх
Автоматжуулалтын чиглэлээр тасралтгүй 3 жилээс дээш ажилласан
байх
Инженерийн зураг төсөл, бусад шаардлагатай программууд дээр
ажиллах чадвартай, англи хэлний мэргэжлийн хэллэгээ сайн мэддэг
байх
Релей хамгаалалт болон автоматжуулалтын систем дээр бүрэн
ажиллаж чаддаг байх
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын тогтоол,
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулал
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Захиргаа, хүний нөөцийн
алба, 1222 тоот өрөө
Хүний нөөцийн менежер Х.Болор
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Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн алба
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах
ТҮ-6
2
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженерийн баклавр
болон түүнээс дээш
Электроникийн инженер /Программ хангамжийн чиглэлээр
мэргэшсэн байж болно/
1-3 жилийн ажлын туршлагатай бол давуу тал болно.
Тоног төхөөрөмжийн гэмтлийг оношлох, тэдгээрт механикийн болон
электроникийн засвар үйлчилгээг бие даан гүйцэтгэх чадвартай
байх.
Гадаад хэл - Англи хэлний анхан шат болон түүнээс дээш
Ачаалал даах
Багаар ажиллах чадвар
Гемодиализын инженерийн сургалтанд хамрагдсан бол давуу тал
болно
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын тогтоол,
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулал
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Захиргаа, хүний нөөцийн
алба, 1222 тоот өрөө
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Эм зүйч
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Эм зүйн хангамжийн алба
Эмнэлгийн эм зүйн тусламж, үйлчилгээг батлагдсан стандарт,
удирдамжийн дагуу аюулгүй, чанартай үзүүлэх
ТҮЭМ-5
1
Эм зүйч мэргэжлээр их дээд сургуулийг бакалавр болон түүнээс
дээш зэрэгтэй төгссөн
Клиникийн эм зүйч бол давуу тал болно
Эмнэлзүйн практикт ажиллаж байсан бол давуу тал болно
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын тогтоол,
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулал
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Захиргаа, хүний нөөцийн
алба, 1222 тоот өрөө
Хүний нөөцийн менежер Х.Болор
70150205, 70150308
2021.06.10-аас 2021.07.01-ний 16 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

Үйлчлэгч
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг
Эмнэлгийн цэвэрлэгээ үйлчилгээ
ТҮ-1
10
Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Хамаарахгүй
Хамаарахгүй
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын тогтоол,
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулал
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Захиргаа, хүний нөөцийн
алба, 1222 тоот өрөө
Хүний нөөцийн менежер Х.Болор
70150205, 70150308
2021.06.10-аас 2021.07.01-ний 16 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

Хог хаягдлын ажилтан
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасаг
Эрүүл мэндийн байгууллагын халдвартай хог хаягдлыг цуглуулах,
тээвэрлэх
ТҮЭМ-1
1
Бүрэн дунд ба түүнээс дээш
Хог хаягдлын чиглэлээр болон туслах сувилагчийн сургалтад
хамрагдсан бол давуу тал болно.
Хамаарахгүй
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хууль, Засгийн Газрын тогтоол,
байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журмын дагуу урамшуулал
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо Энхтайвны өргөн
чөлөө, Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Захиргаа, хүний нөөцийн
алба, 1222 тоот өрөө
Хүний нөөцийн менежер Х.Болор
70150205, 70150308
2021.06.10-аас 2021.07.01-ний 16 цаг хүртэл

