
BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2017  

VÀ MỘT SỐ VỊ TRÍ VIỆC LÀM 
1. Nhu cầu tuyển dụng viên chức: 56chỉ tiêu 

- Bác sĩ: 37; Cử nhân Điều dưỡng ngành Gây mê hồi sức: 01; Điều dưỡng cao đẳng: 01; Điều dưỡng trung 
học  (Đa khoa): 01; Cử nhân ngành xét nghiệm: 01; Cử nhân kỹ thuật hình ảnh: 01; Kỹ Thuật viên trung học  (y học 

hình ảnh): 02; Y sĩ: 02; Hộ sinh cao đẳng: 01; Hành chính Quản trị: 03; Tài chính - Kế toán: 03; Tổ chức cán bộ: 01; 

Kế hoạch tổng hợp - Vật tư thiết bị  y tế: 02. 

-Điều kiện dự tuyển (Điều 6 - Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND; Khoản 1 - Điều 1 Quyết định số 

43/2017/QĐ-UBND) 

- Hồ sơ dự tuyển: (Điều 7 - Quyết địnhsố 03/2016/QĐ-UBND). 

- Thời gian nhận hồ sơ: 20/11/2017 đến 15/12/2017, Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. 

- Thời gian ôn: triệu tập ứng viên để hướng dẫn hình thức, nội dung xét tuyển; Dự kiến 14 giờ ngày thứ sáu 

22/12/2016 tại Bệnh viện huyện Bình Chánh. 

- Thời gian thi: dự kiến 8 giờ ngày thứ năm, thứ sáu 11 - 12/01/2018, tại Bệnh viện huyện Bình Chánh. 

- Lệ phí thi: 500.000 đồng/ứng viên. 

2. Nhu cầu tuyển dụng một số vị trí việc làm:  
- Trưởng khoa Xét nghiệm: Số lượng: 01 

- Trưởng khoa Gây mê hồi sức: Số lượng: 01 

- Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh có chứng chỉ CT Scanner,MRI,DSA: Số lượng: 02 

- Thời gian nhận hồ sơ: kể từ ngày đăng báo. 

3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng TCCB - Bệnh viện huyện Bình Chánh.  

Địa chỉ: E9/3, Nguyễn Hữu Trí, KP5, TT Tân Túc, huyện Bình Chánh, TPHCM. 

4. Số điện thoại liên hệ: 028.22.183.171 (Phòng TCCB) – 0938832919 (CV Loan) – 0918490852 (CV Cúc) - 

0932884656 (CV Hân). 

Thông báo chi tiết về tuyển dụng viên chức năm 2017 và tuyển dụng một số vị trí việc 

làm của Bệnh viện huyện Bình Chánh vui lòng truy cập: Website 

“http://binhchanhhospital.vn”; trên Bảng thông báo tại Bệnh viện Huyện Bình Chánh. 

 

 

 

 


