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BỆNH VIỆN H BÌNH CHÁNH 

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /TB-BVBC Bình Chánh, ngày  04  tháng  6  năm 2021 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG  

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tuyển dụng nhân sự 

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ 

thông tin; 

- Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và tương đương hoặc chứng 

chỉ anh văn trình độ B trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; 

- Trình độ Tin học: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin; 

- Số lượng: 05; 

- Hình thức tuyển dụng: Hợp đồng lao động. 

- Mức lương: thỏa thuận. 

- Quyền lợi: được đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội theo quy định. 

- Tuổi đời không quá 30 tuổi; có sức khỏe tốt, đạo đức tốt. 

Hồ sơ xin việc gồm: 

1. Đơn xin việc (có công chứng thị thực của địa phương); 

2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 3×4) – có chứng thực của địa phương trong thời gian 

06 tháng trở lại đây. 

3. Bằng cấp chuyên môn, bảng điểm, bằng tốt nghiệp PTTH (có công chứng thị 

thực của địa phương). 

4. Chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học theo quy định hiện hành (có công chứng thị 

thực của địa phương). 

5. Bản sao CMND và Hộ khẩu (có công chứng thị thực của địa phương). 

6. Giấy khám sức khỏe theo quy định Thông tư 14/2013/TT-BYT. 

7. Bản sao giấy khai sinh; 02 tấm hình (3x4) 

8. Hồ sơ ghi rõ vị trí ứng tuyển, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. 

* Thời hạn nộp hồ sơ kể từ ngày ra thông báo đến khi hết chỉ tiêu. 

* Gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Bệnh viện huyện Bình Chánh - Phòng Tổ chức cán bộ. 

Số 1, đường số 1 khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình 

Chánh, TP.HCM. 

Điện thoại: 0938832919 (gặp Chuyên viên Võ Thị Loan). 

Các trường hợp không đạt yêu cầu, Bệnh viện sẽ không hoàn trả lại hồ sơ . 

Bệnh viện huyện Bình Chánh rất hân hạnh đón nhận hồ sơ tham gia dự tuyển. 

 
          Nơi nhận: 
        - Lưu: VT, TCCB (T). 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Tống Quốc Đăng Khoa 
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