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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  судлалын 
эмч 

 
 
2 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй, Дотрын эмчээр мэргэшин 
суралцсан, ёс зүй харилцаа хандлагын зөв 
төлөвшилтэй, багаар хамтарч ажиллах, ажлын 
ачаалал даах чадвартай байх  Дотоод 
шүүрлийн булчирхайгаар мэргэшсэн байвал 
давуу тал болно  

 
Ерөнхий эмч Х.Жаргал 

99830840 
Хүний нөөцийн 

менежер Ж.Мөнхцэцэг 
99599672 

2 Хавдар судлаач эмч 

 
 
1 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй, ёс 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, ёс 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, 
ёс зүй харилцаа хандлагын зөв төлөвшилтэй, 
багаар хамтарч ажиллах,ажлын ачаалал даах 
чадвартай байх    

5 Лаборант 

 
1 

Лаборант мэргэжилтэй,Лабораторийн аппарат 
тоног төхөөрөмжин дээр сайн ажилладаг 
байх,ёс зүй харилцаа хандлага сайтай, багаар 
хамтарч  ажиллах чадвартай.  

6 Эх баригч  
 
1 

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
зөвшөөрөлтэй,Ёс зүй харилцаа хандлагын зөв 
төлөвшилтэй,сургалт явуулах,зөвлөгөө өгөх,  



ажлын ачаалал даах багаар ажиллах 
чадвартай байх 

7  
Ерөнхий мэргэжлийн 
сувилагч 

  
4 

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

 

8  Цахилгаанчин 

 
1 

Техник мэргэжлийн сургууль төгссөн 
.Мэргэжлээрээ 3 дээш зэрэгтэй,ёс зүй 
харилцаа хандлагын зөв төлөвшилтэй,ажлын 
ачаалал даах чадавартай,архи хэрэглэгдэггүй 
байх   

 

9  Хуульч эрх зүйч 
1 Хуульч,эрх зүйч мэргэжилтэй харилцааны ёс 

зүйтэй,ажлын ачаалал даах,зөв хандлагатай 
багаар ажиллах чадвартай 

 

-Ажилд орохыг хүсэгчдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт 

•    Төрийн албан хаагчийн №1 маягт бөглөсөн байх  

•    Мэргэжлийн диплом,ЕБСургуулийн гэрчилгээний хуулбар 

•    Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн хуулбар 

•   Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар 

•   Иргэний үнэмлэхний хуулбар 

•   Ажилд орохыг хүссэн хувийн өргөдөл 

 Урьд нь ажиллаж байсан бол тухайн байгууллагаас ажил байдлын тодорхойлолт 

Материал хүлээн авах газар 



Хугацаа 2019 оны 01 дүгээр сарын 15-наас 01-25-ыг хүртэл   

 Дундговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн   Хүний нөөцийн менежер хүлээн авна. 

Харилцах утас  99599672 

 

 

СУДАЛГААГ  ГАРГАСАН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖЕР  Ж.МӨНХЦЭЦЭГ 

 

 

 

 

 

 


