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№ 
Эрүүл мэндийн 
байгууллагын 

нэр 

Сул ажлын байрны 
нэр 

 
Тоо Ажлын байранд тавигдах шаардлага, 

мэргэжил, мэргэшил 

Сул ажлын байрны 
мэдээлэл өгөх 

мэргэжилтний нэр, 
утасны дугаар 

1 

Нэгдсэн эмнэлэг 

Дотрын эмгэг 
судлалын эмч 

 
 

1 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй, дотрын эмчээр 
мэргэшин суралцсан, ѐс зүй харилцаа 
хандлагын зөв төлөвшилтэй, багаар 
хамтарч ажиллах, ажлын ачаалал даах 
чадвартай байх   

 
Ерөнхий эмч Х.Жаргал 

99830840 
Хүний нөөцийн 

менежер Ж.Мөнхцэцэг 
99599672 

2 Хавдар судлаач эмч 

 
 

1 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй, ѐс зүй харилцаа 
хандлагын зөв төлөвшилтэй багаар 
хамтарч ажиллах, ажлын ачаалал даах 
чадвартай байх.  Шинэ төгсөгч байж 
болно. Тогтвор суурьшилтай ажиллах 
мэргэжилтэнг сургаж бэлтгэнэ 

3 МЭЭ-ний эмч 

 
 

1 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй,МЭЭ-ний эмчээр 
мэргэшин төгссөн, ѐс зүй харилцаа 
хандлагын зөв төлөвшилтэй багаар 
хамтарч ажиллах, ажлын ачаалал даах 
чадвартай байх    

4 
 

Эмгэг судлалын эмч 

 
 

1 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй,эмгэг судлалын эмчээр 
мэргэшин төгссөн,клиникийн сэтгэлгээ  
сайтай, ѐс зүй харилцаа хандлагын зөв 
төлөвшилтэй, багаар хамтарч 
ажиллах,ажлын ачаалал даах 
чадвартай байх    



5 Рентген техникч 

 
1 

Дүрс оношлогооны техникч мэргэжлээр 
төгсссөн. Дүрс оношилгооны багаж 
тоног төхөөрөмжийг бүрэн хэмжээгээр 
ашиглан  техник хэрэгслийн аюулгүй 
байдлыг хангаж ажиллах чадвартай, ѐс 
зүй харилцаа хандлагын зөв 
төлөвшилтэй, багаар хамтарч ажиллах 
,ажлын ачаалал даах чадвартай байх    

6 Лаборант 

 
1 

Лаборант мэргэжилтэй,лабораторийн 
аппарат тоног төхөөрөмж ажилуулах 
чавдартай,ѐс зүй харилцаа хандлага 
сайтай, багаар хамтарч  ажиллах 
чадвартай байх 

7 
ЭТТ техник угсралт 
ашиглалтын техникч 

 
1 

АШУҮИС-ын ЭТТ техник угсралт ашиглалтын 
техникч мэргэжлээр  төгссөн,ѐс зүй харилцаа 
хандлагын зөв төлөвшилтэй,шинэ төгсөгч байж 
болно. 

8  
Ерөнхий мэргэжлийн 
сувилагч 

5 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
лицензтэй,Ёс зүй харилцаа хандлагын зөв 
төлөвшилтэй,ажлын ачаалал даах чадвартай 
байх 

 

9  Цахилгаанчин 

1 Техник мэргэжлийн сургууль төгссөн  
мэргэжлээрээ 3-аас дээш зэрэгтэй,ѐс зүй 
харилцаа хандлагын зөв төлөвшилтэй,ажлын 
ачаалал даах чадвартай,архи согтууруулах 
ундаа хэрэглэдэггүй байх   

 

10  Үйлчлэгч 

2 Бүрэн дунд боловсролтой,бичиг үсгийн 
соѐлтой,ѐс зүй харилцаа хандлагын зөв 
төлөвшилтэй,ажлын ачаалал даах 
чадвартай,цэвэрч нямбай байх 

 

 

 

 



Бүрдүүлэх материал: 

 Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/ 
 Боловсролын дипломын хуулбар 

 Мэргэжлийн зэрэг болон эрдмийн цол хэргэмийн хуулбар 

 Иргэний үнэмлэх 

 Ажил байдлын тодорхойлолт /Урьд ажиллаж байсан байгууллагаас/ 
 4*3-ийн хэмжээтэй 2 хувь зураг 

 Эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд орсон хуудас 

 Ажилд орохыг хүссэн  өргөдөл 

 Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар 

 Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар 

 Анкет хүлээж авах хугацаа 2018 оны 12 дугаар сарын 27-оос 01 сарын 10-ныг  хүртэл Нэгдсэн эмнэлэг дээр 
 зохион байгуулна. 

Сонгон шалгаруулалтын материалыг  Нэгдсэн эмнэлгийн Хүний нөөцийн менежерт биеэр 
эсвэл Мunkhtsetsegjanlav@yahoo.com цахим хаягаар ирүүлж болно. 

Холбоо барих утас: 70593991,99830840,99599672 

 

 

 

 

 


