THÔNG BÁO
Tuyển dụng nhân sự năm 2019 - Bệnh viện Từ Dũ
Căn cứ kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2019. Phòng Tổ chức cán bộ
thông báo tuyển dụng nhân sự gồm các chuyên môn:
1. Bác sĩ Chuyên ngành Sản phụ khoa
2. Bác sĩ Siêu âm
3. Bác sĩ Nhi khoa
4. Bác sĩ chuyên ngành Nội khoa (Khoa GMHS)
5. Bác sĩ chuyên ngành huyết học (Khoa XNDTYH)
6. Hộ sinh
7. Dược sĩ
8. Cử nhân xét nghiệm
9. Kế toán/Cử nhân kinh tế
10. Điều dưỡng Gây mê hồi sức
11. Điều dưỡng
12. Cử nhân Quản trị bệnh viện/QT NNL
13. Kỹ sư xây dựng
14. Kỹ sư Công nghệ thông tin (phần mềm và cứng)
15. Kỹ sư vật lý y sinh
16. Công nghệ sinh học
17. Nhân viên khác (mộc/hàn/điện/kho)
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* Điều kiện chung dành cho các Bác sĩ:
- Có bằng cấp chuyên môn chính thức và Bảng điểm.
- Có giấy chứng nhận định hướng chuyên khoa.
- Có kinh nghiệm làm việc chuyên ngành đào tào.
- Ưu tiên các ứng viên có Bằng Chuyên khoa cấp 1;cấp 2/ Thạc sĩ/ ….
- Ưu tiên ứng viên học từ trường Đại học Y dược/ Y Phạm Ngọc Thạch/ĐH Y
Hà Nội.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
và Tin học.
* Đối với Bác sĩ làm việc tại các Khoa: Gây mê hồi sức; Phục hồi chức năng;
Giải phẫu bệnh bổ sung điều kiện thêm:
- Bác sĩ đa khoa ra trường có nguyện vọng làm việc tại các khoa trên (sẽ được
đào tạo thêm).
- Ưu tiên có định hướng chuyên khoa.
* Điều kiện chung dành cho các Hộ sinh:
- Có Bằng cấp đúng chuyên ngành cao đẳng hoặc cử nhân.
- Có kinh nghiệm làm việc chuyên ngành đào tạo.
- Ưu tiên ứng viên học từ trường Đại học Y dược/Y Phạm Ngọc Thạch.
- Có chứng chỉ ngoại ngữ khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
và Tin học.

Yêu cầu chung cho các vị trí:
1. Tuổi
:
+ Từ 22 đến dưới 40 tuổi đối với BS/CK2/ Tiến sĩ (theo khai sinh)
+ Từ 22 đến dưới 35 tuổi đối với các chuyên ngành khác.
2. Trình độ chuyên môn

: Đào tạo chính quy; Đúng chuyên ngành;
Không thuộc hệ chuyên tu/liên thông.
Ưu tiên được đào tạo từ các trường:
+ Đại học Y dược TPHCM.
+ Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM.

4. Chứng chỉ:
* Ngoại ngữ:
- Đối với Bác sĩ & Đại học khác: Chứng chỉ ngoại ngữ cấp độ A2 trở lên theo
khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương theo
khung tham chiếu đã quy định).
- Đối với trình độ Trung cấp: Chứng chỉ Ngoại ngữ cấp độ A1 (hoặc tương
đương theo khung tham chiếu đã quy định).
* Tin học: thành thạo (Tin học UDCNTTCB trở lên) đối với các trình độ.
5. Đối với bằng cấp/chứng nhận/chứng chỉ về chuyên môn học từ nước ngoài
phải được dịch thuật; có công chứng và thẩm định bằng cấp do Bộ Giáo dục và
đào tạo Việt Nam công nhận (bắt buộc).
6. Kinh nghiệm công tác: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm công tác.

Hồ sơ gồm:
- Đơn ứng tuyển (viết tay và có dán hình 3x4)
- Sơ yếu lý lịch cá nhân khai: rõ ràng, chi tiết từ lúc học THPT đến hiện
tại làm gì và ở đâu (theo mẫu của Bệnh viện Từ Dũ - Website) có chứng thực
của địa phương.
- Các văn bằng và chứng chỉ đào tạo có liên quan (sao y).
- Nếu đã tham gia công tác tại các đơn vị khác phải có Quyết định thôi
việc (sao y)
- Giấy chứng nhận hành nghề (nếu có).
- Sắp xếp trình tự hồ sơ xin việc theo yêu cầu.
Thời gian nhận hồ sơ: 26/02/2019 – 31/08/2019 (trong giờ hành chính).
Nhận hồ sơ : CN. Nguyễn Thị Ngọc Hương (Phòng TCCB) - Bệnh viện Từ
Dũ - ĐT : 08.54042819/ 0989009834.

