
Số 

lượng

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ 

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

Tiêu chuẩn năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ về kỹ năng tin 

học và ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I
Các phòng chuyên môn 

nghiệp vụ
11

1 Phòng Điều dưỡng 3

2 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12
Đại học ngành Điều 

dưỡng. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 

1
Công tác xã hội viên 

hạng III
V.09.04.02

Đại học ngành 

Công tác xã hội.
 Bậc 2

CNTT 

cơ bản

2
Phòng Tổ chức - Hành 

chính
3

Phụ lục 

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN NĂM 2022

TT
Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển 

Tên khoa/ phòng

(vị trí tuyển dụng)

( Kèm theo Thông báo số     /TB-BV ngày    /     /2022  của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)
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Số 

lượng

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ 

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

Tiêu chuẩn năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ về kỹ năng tin 

học và ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT
Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển 

Tên khoa/ phòng

(vị trí tuyển dụng)

1 Chuyên viên 01.003 Đại học Luật.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 

1 Chuyên viên 01.003

Đại học thuộc một 

trong các ngành 

hoặc chuyên ngành: 

Quản lý Nhà nước, 

Quản lý Hành 

chính.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 

1 Kỹ thuật viên hạng IV V.05.02.08
Cao đẳng điện công 

nghiệp.
Bậc 1

CNTT cơ 

bản

3 Phòng Tài chính - Kế toán 2

2 Kế toán viên 06.031

Đại học thuộc một 

trong các ngành 

hoặc chuyên  ngành: 

Kế toán, Tài chính. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 
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Số 

lượng

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ 

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

Tiêu chuẩn năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ về kỹ năng tin 

học và ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT
Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển 

Tên khoa/ phòng

(vị trí tuyển dụng)

4
Phòng Vật tư - Trang 

thiết bị  y tế
3

1 Kỹ sư hạng III V.05.02.07
Đại học kỹ thuật Y 

sinh. 
 Bậc 2

CNTT cơ 

bản

2
Công nghệ thông tin 

hạng III
V.11.06.14

Đại học thuộc một 

trong các ngành 

hoặc chuyên ngành: 

Tin học; Điện tử tin 

học; Khoa học máy 

tính; Truyền thông 

và mạng máy tính; 

Công nghệ thông 

tin; An toàn thông 

tin; Kỹ thuật điện 

tử, truyền thông.

- Sử dụng được ngoại ngữ theo 

yêu cầu của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng ngoại 

ngữ (tiếng Anh Bậc 2) thông 

qua bài thi trắc nghiệm. 

II Các khoa 25

1 Khoa Liên chuyên khoa 1

1 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
Cao đẳng ngành 

Điều dưỡng. 

2

Khoa Y học cổ truyền - 

Vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng

1
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Số 

lượng

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ 

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

Tiêu chuẩn năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ về kỹ năng tin 

học và ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT
Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển 

Tên khoa/ phòng

(vị trí tuyển dụng)

1 Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18

Đại học thuộc một 

trong các ngành 

hoặc chuyên ngành: 

Vật lý trị liệu và 

Phục hồi chức năng; 

Vật lý trị liệu; Phục 

hồi chức năng.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 

3 Khoa Gây mê hồi sức 2

1 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

Đại học Điều dưỡng 

chuyên ngành Gây 

mê hồi sức.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 

1 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12
Đại học ngành Điều 

dưỡng. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 

4
Khoa Nội Tim mạch - Lão 

khoa
3
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Số 

lượng

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ 

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

Tiêu chuẩn năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ về kỹ năng tin 

học và ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT
Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển 

Tên khoa/ phòng

(vị trí tuyển dụng)

1 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12
Đại học ngành Điều 

dưỡng. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 

2 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
Cao đẳng ngành 

Điều dưỡng. 

5 Khoa Truyền nhiễm 1

1 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12
Đại học ngành Điều 

dưỡng. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 

6 Khoa Ngoại Tổng  hợp 1

1 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
Cao đẳng ngành 

Điều dưỡng.

7
Khoa Ngoại Chấn thương 

- Thần kinh 
1
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Số 

lượng

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ 

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

Tiêu chuẩn năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ về kỹ năng tin 

học và ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT
Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển 

Tên khoa/ phòng

(vị trí tuyển dụng)

1 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
Cao đẳng ngành 

Điều dưỡng. 

8 Khoa Phụ sản 2

2 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16
Cao đẳng ngành Hộ 

sinh.

9 Khoa Hồi sức cấp cứu 2

1 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12
Đại học ngành Điều 

dưỡng. 

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 

1 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
Cao đẳng ngành 

Điều dưỡng. 

10 Khoa Khám bệnh 2
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Số 

lượng

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ 

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

Tiêu chuẩn năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ về kỹ năng tin 

học và ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT
Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển 

Tên khoa/ phòng

(vị trí tuyển dụng)

1 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12
Đại học ngành Điều 

dưỡng.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 

1 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
Cao đẳng ngành 

Điều dưỡng.

11 Khoa Nội Tổng hợp 1

1 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
Cao đẳng điều 

dưỡng đa khoa.

12
Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức năng
2

2 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19
Cao đẳng kỹ thuật 

hình ảnh y học.

13 Xét nghiệm 2
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Số 

lượng

Chức danh nghề 

nghiệp cần tuyển

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp cần 

tuyển

Trình độ đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ

Trình độ 

Ngoại ngữ

Trình độ 

Tin học

Tiêu 

chuẩn 

khác

Tiêu chuẩn năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ về kỹ năng tin 

học và ngoại ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TT
Ghi 

chú

Nhu cầu tuyển dụng Yêu cầu tiêu chuẩn dự tuyển 

Tên khoa/ phòng

(vị trí tuyển dụng)

2 Kỹ thuật y hạng IV V.08.07.19

Cao đẳng ngành Xét 

nghiệm y học hoặc 

Cao đẳng ngành Kỹ 

thuật xét nghiệm y 

học.

14
Khoa Kiểm soát nhiễm 

khuẩn - Dinh dưỡng
1

1 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
Cao đẳng ngành 

Điều dưỡng. 

15 Khoa Dược 3

2 Dược sĩ (hạng III) V.08.08.22
Đại học ngành 

Dược.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ 

thông tin cơ bản và sử dụng 

được ngoại ngữ theo yêu cầu 

của vị trí việc làm.

- Được đánh giá kỹ năng tin học 

và ngoại ngữ (tiếng Anh Bậc 2) 

thông qua bài thi trắc nghiệm. 

1 Dược hạng IV V.08.08.23
Cao đẳng ngành 

Dược.

Tổng cộng: 36
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