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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 
 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế cần tuyển dụng chuyên gia cho 

Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế như 

sau: 

1. Vị trí tuyển dụng, số lượng cần tuyển  

- Vị trí: Chuyên gia (lĩnh vực tiêu hóa - nội soi). 

- Số lượng: 01. 

- Mô tả công việc: Giảng dạy, cập nhập và chuyển giao các kỹ thuật nội soi 

mới; tham gia các hoạt động hội thảo, hội nghị và đào tạo liên tục; hỗ trợ nghiên 

cứu, viết và đăng báo nước ngoài. 

- Địa điểm làm việc: Trung tâm Tiêu hóa - Nội soi, Bệnh viện Trường Đại 

học Y - Dược Huế (số 41 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế). 

- Thời gian làm việc: Toàn thời gian. 

- Lương: Theo thỏa thuận. 

2. Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển 

- Có chứng chỉ hành nghề trong chuyên ngành tiêu hoá - nội soi. 

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu hóa - nội soi trên 10 năm. 

- Có kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu, viết và đăng báo nước 

ngoài. 

3. Quyền lợi và nghĩa vụ sau khi được tuyển dụng 

- Được hưởng lương và các chế độ theo quy định của pháp luật.  

- Các quyền lợi và nghĩa vụ khác được thực hiện theo Bộ luật Lao động. 

4. Hồ sơ dự tuyển  

- Đơn xin làm việc. 

- Giấy khám sức khỏe. 

- Giấy khai sinh (Bản sao công chứng). 

- Lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 

phương nơi người đó đang công tác, học tập, sinh sống. Bản sơ yếu lý lịch có 

giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. 

- Bằng tốt nghiệp đại học y khoa (bản sao công chứng). 

- Giấy phép hành nghề, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành tiêu hoá - nội soi 
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(bản sao công chứng). 

5. Thời gian nhận hồ sơ 

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày 01/8/2022 đến ngày 30/9/2022 tại 

Bộ phận Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp chế, 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, số 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, 

thành phố Huế trong giờ hành chính.  

6. Thời gian xét tuyển 

Sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ, Hội đồng tuyển dụng của Trường sẽ 

tổ chức xét và công bố danh sách ứng viên được tuyển dụng. 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 

Bộ phận Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức, Hành chính, Thanh tra và Pháp 

chế, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. 

Địa chỉ: 06 Ngô Quyền, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. 

Điện thoại: 0234 3849536                                Fax: 0234 3826269 

Email: tccb@huemed-univ.edu.vn. 

Hoặc liên hệ TS.BS. Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Phòng Tổ chức, Hành 

chính, Thanh tra và Pháp chế. 

Điện thoại: 0914312951; Email: nvhung@huemed-univ.edu.vn. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- TB tại các bản tin của Trường; 

- Website Trường ĐHYD; 

- Lưu: VT, TCCB. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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