
SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

KHU VỰC 333 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Eakar, ngày         tháng 7 năm 2020 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM NĂM 2020 

 

I- Thông tin đơn vị 

1- Tên đơn vị:  Bệnh viện đa khoa khu vực 333 

2- Địa chỉ: Km60, Quốc lộ 26 – Xã Eadar – Huyện Eakar – Tỉnh Đắk Lắk 

3- Quy mô: 250 giường bệnh; 16 khoa, phòng 

4- Tầm nhìn, định hướng phát triển và thế mạnh: 

- Tầm nhìn, định hướng phát triển đến năm 2025:   

+ 300 giường bệnh;   20 khoa, phòng. 

- Thế mạnh: 

+ Hồi sức, Cấp cứu; 

+  Nội-  Nhi-  Nhiễm;  

+ Ngoại tổng quát;  

+ Ngoại niệu; 

+ Phụ sản . 

5- Thông tin liên hệ: 

- Giám đốc: BS. CKII Phạm Văn Dần    ĐT 02623.628.058; DĐ 0905.368.150 

- Tp.TCHC: ThS. Nguyễn Văn Hoàn     ĐT 02623.829.352; DĐ 0911.098.333 

II- Thông tin tuyển dụng 

1- Thông tin tuyển dụng (đối tượng tuyển dụng, ghi rõ yêu cầu, số lượng): 

- Đối tượng, số lượng tuyển dụng:   

+ Bác sĩ  Y Khoa : 20 người 

+ Bác sĩ Răng- Hàm –Mặt: 03 người 

+ Bác sĩ Y học cổ truyền: 03 người 

+ Cử nhân, cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh: 03 người 



2- Chế độ ưu đãi đối với bác sĩ: 

- Được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk 

Lắk 

- Bệnh viện hỗ trợ thêm 10.000.000đ ( mười triệu đồng) ngoài tiền ưu đãi của 

HĐND tỉnh; 

- Ưu tiên phòng ở tập thể cho những người đến làm việc trước; 

- Trợ cấp tiền xăng xe cho người ở xa bệnh viện trên 10 Km; 

- Cử đi học chuyên khoa sau khi có kết quả tuyển dụng viện chức; 

- Được lựa chọn chuyên ngành theo nguyện vọng. 

- Cử đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn chuyên ngành đang đảm nhiệm.  

3- Các thông tin khác (nếu có): 

- Trong tương lai 5 năm nữa Huyện Ea Kar sẽ phát triển lên Thị Xã,  

- Bệnh viện thuộc trung tâm Thị xã , trên đường Quốc lộ 26 ( đường ban mê 

Thuột đi Nha Trang);  

- Bệnh viện cách Tp. Nha trang khỏa 120 Km. 

 

 

 

       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 


