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THÔNG BAO 
V vic tuyn ding Diêu dung 

SOYTETPHOCHIM1NH CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BNH VIN UNG B1fOU Dc 1p — Ttr do — Hanh phtic 

S:14O4 /TB-BVUB ThànhphH ChiMinh, ngay/ftháng4nam 2022 

Nhàm dáp üng nhu c&u nhân sr ph%ic viii cong tác chuyên mon tai  các khoa, 

phông, Bnh vin Ung Buóu Thành ph FI Chi Minh thông báo tuyn diing Diu 

dung nãm 2022. Ni dung tuyn diing nhix sau: 

1. S 1irçng: 30 ngu?ii. 

2. Yêu cu v trInh do 

- Trinh d chuyên môn: t6t nghip Cao dng trà len chuyên ngành diu duông. 

- TrInh d ngoi ng&: có chüng chi ngoai ngii vOi trinh d twmg throng bc 1 trâ 

len khung nàng 1%rc ngoi ngtr Vit Nam theo quy djnh tai  Thông ti.r s6 01/2014/TT-

BGDDT ngày 24/01/2014 cüa B Giáo dic và DIo tao  ban hành khung nàng 1irc ngoi 

ngü 6 bc dung cho Vit Nam. 

- TrInh dO tin h9c: có chiing chi tin hçc vâi trInh dO dat chun k nàng sU dung 

cong ngh thông tin co bàn theo quy djnh tai  Thông tu s 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 ciia Bô Thông tin và Tniyn thông quy djnh Chu.n k nàng si'r ding cong 

ngh thông tin. 

3. Các yêu câu khác 

- T.n tam, trung thrc, trách nhim, doàn kt v9i dng nghip, tuân thu dao  di'rc 

ngh nghip. 

- Nghiêm chinh thirc hin quy ch BêIIh vin, thrc hin diing quy djnh cüa Bênh vin. 

- Thirc hin các nhiOm viii khác theo sr phân cong cüa Trtxâng khoa, phông. 

4. Ho so gim có 

- Don xin vic. 

- So yu 1' itch Co dan ành, ghi rO kinh nghirn lam vic (co xác nhn cüa dja 

plurcmg trong vông 06 thang tr& 'a  day). 

- Bang cp kern bang dim và các chcrng chi Co lien quan (ngoi ngü, tin h9c,...) 

(cong chüng/ching thirc). 

- CMND/CCCD có cong chung/chung thrc. 



- S Ho khu (cong chüng/chüng thirc). Di vi tnrng hp h khAu tinh thi np 

them Giy xác nhn t.m trü/S t.m trñ (cong chüng/ching thc). 

- Bàn sao Gi.y khai sinh (cong chirng/chüng thirc). 

- Giây khám sue khôe, trong vông 06 tháng trâ 1.i, theo Thông tu 14/2013/TT-

BYT ngày 02/6/20 14 cüa B Y tL 

- Chüng chi hành ngh (nu co). 

5. Th&i gian np hi so: Trong già hành chInh các ngày trong tun (thr Hai dn 

thu Sáu) k tr ngày 20/4/2022 dn ht ngày 20/5/2022 hoc cho dn khi nhan dü h 

sty. 

6. Dja dim nhin ho so': Np trrc tip tai  phong T chirc can b Bnh vin Ung 

Buâu TP. H ChI Minh, Khu X trj gia tc - s 6 Nguyn Huy Luçing, Phithng 14, 

Qun BInh Thnh, TP. HCM; SDT: 0283.841.7823 (gap  CV. Xuân). 

Liru : H sa vui lông s.p xp theo thu tir nhi.r trên, ghi rO vj trI üng tuyên và s 

din thoai lien lac. Ho sa dä np không hoàn trá./. 

Noi nhIn: 
- Ban Giám doe; 
- Liru: VT, P. TCCB. 
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