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          Thanh Hóa, ngày     tháng 9  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

                      Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019  

 

Căn cứ Công văn số 10761/UBND-THKH ngày 16/8/2019 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện 

Nội tiết năm 2019; 

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 cụ 

thể như sau: 

         1.Số lượng cần tuyển dụng: 86 người. 

- Khối chuyên môn, nghiệp vụ: 79 người, gồm các vị trí việc làm sau: 

+ Vị trí Bác sĩ Đa khoa hạng III (V.08.01.03):            12 người 

+ Vị trí Dược sĩ hạng III (V.08.08.22):     02người 

+ Vị trí Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23):    03 người 

+ Vị trí Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12):    02 người 

+ Vị trí Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13):    54 người 

+ Vị trí Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18):                      02 người 

+ Kỹ thuật viên y hạng IV (V.08.07.19):                      04 người 

- Khối hành chính: 07 người, vị trí việc làm như sau: 

+ Vị trí Chuyên viên (01.003)                                              01 người 

+ Vị trí Công nghệ thông tin (01.003)                                  01 người 

+  Vị trí Cán sự (01.004)                                                       01 người 

+ Vị trí Kế toán viên (06.031)                03 người 

+  Vị trí Kế toán viên cao đẳng (06a.031)                             01 người 

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo. 

Chi tiết tra cứu trên trang điện tử của Sở Y tế Thanh Hóa theo địa chỉ: 

http://ytethanhhoa.gov.vn và trang điện tử http://benhviennoitietthanhhoa.com/ 

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- Báo Thanh Hóa (để đăng tin); 

- Trang điện tử Sở Y tế (để đăng tin); 

- Trang điện tử Sở Nội vụ (để đăng tin 

- Lưu: VT, TC-HC. 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

                        Hà Khánh Dư 
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