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BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG ĐỒNG NAI 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018 

 

- 14 Bác sĩ  ( 2BS Răng Hàm Mặt, 3BS Gây mê, 2BS Chẩn 
đoán hình ảnh, 1BS Phục hồi chức năng, 6BS Đa khoa) 

- 4 Dược sĩ đại học. 

- 2 Dược sĩ cao đẳng 

- 3 Cử nhân điều dưỡng 

- 19 Cao đẳng điều dưỡng 

- 1 Cử nhân xét nghiệm. 

- 3 Cao đẳng xét nghiệm. 

- 1 Cao đẳng gây mê hồi sức. 

- 2 Cao đẳng vật lý trị liệu. 

- 3 Cao đẳng X quang. 

- 3 Cử nhân kế toán. 

- 5 Cao đẳng kế toán 

- 3 Cử nhân công nghệ thông tin. 

- 1 Kỹ sư điện 

- 1 Trung cấp điện 

- 10 Hộ lý 

- 8 Y công 
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* HỒ SƠ DỰ TUYỂN GỒM: ( Các giấy tờ phải công chứng) 

-  Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành theo Thông tư 
số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ. 

- Bản sao khai sinh (hoặc chứng minh nhân dân) 

- Bản sơ yếu lý lịch có xác nhận nơi cư trú không quá 6 
tháng tính đến thời điểm dự tuyển. 

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền 
cấp (bệnh viện huyện trở lên) không quá 6 tháng tính đến 
thời điểm nhận hồ sơ. 

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu 
có) 

- Bản sao các văn bằng ( PTTH, THCN, ĐH và bảng điểm), 
chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với  với 
yêu cầu của ngạch dự tuyển; các chứng chỉ ( tin học, ngoại 
ngữ). 

Chú ý: Các giấy tờ xét tuyển bỏ vào bìa hồ sơ ghi đầy đủ họ 
tên, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác và các giấy tờ kèm theo. 

 
 Thời gian nhận hồ sơ: 18/04/2018 - 15/05/2018 
 
 Thời gian dự kiến xét tuyển: 20/5/2018 - 25/5/2018 
 
 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ - SĐT: 0251 3891 485 
 
 Thông tin liên quan đến tuyển dụng xin xem trên trang web của 
Bệnh viện: benhviennhidongnai.org.vn 
 
 


