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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

              Nghệ An, ngày 20 tháng 07 năm 2020. 

 

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM 2020 

I. Thông tin đơn vị 

1. Tên đơn vị: Bệnh viên đa khoa An Phát. 

2. Địa chỉ: Khối 1, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An. 

3. Quy mô: 60 giường bệnh. 

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

- Trở thành Bệnh viện đa khoa uy tín trong khu vực, có chất lượng chuyên 

môn, phục vụ tốt và toàn diện nhất. 

- Có đội ngũ y bác sỹ giỏi, tận tậm, đáp ứng tốt nhất nhu cầu điều trị và chăm 

sóc sức khỏe cho người dân. 

- Mang đến dịch vụ y tế tốt và thuận tiện nhất cho người dân trong và ngoài 

khu vực, góp phần cải thiện môi trường y tế địa phương. 

5. Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Nga  - SĐT: 0974.487.768 

II. Thông tin tuyển dụng. 

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

Đối tượng tuyển dụng Số lượng  

Bác sĩ Ngoại khoa 04 

Bác sĩ Gây mê hồi sức 02 

Bác sĩ Nhi khoa 03 

Bác sĩ Chuyên khoa mắt 02 

Bác sĩ Chuyên khoa nội tiết  02 

Bác sĩ Chuyên khoa da liễu  02 

Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt 02 

Bác sĩ Sản phụ khoa 02 

Bác sĩ Hồi sức, cấp cứu 02 

Tổng 21 

 

2. Chế độ ưu đãi:  

- Sinh viên mới ra trường sẽ được Bệnh viên cử đi học định hướng. Quá 



trình đi học được hưởng lương, học phí do Bệnh viên chi trả. 

- Lương cơ bản từ 8 triệu đến 15 triệu đồng trên 1 tháng. 

- Hỗ trợ ăn, ở tại Bệnh viện với những bạn ở xa. 

- Các chế độ phúc lợi theo quy định của Nhà nước. 

3. Các thông tin khác (nếu có). 

 

Nghệ An, ngày 20 tháng 07 năm 2020 

        GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

 

         Ts.Bs: Phan Sỹ Thanh Hà 


