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THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng năm 2022 
 

 

Căn cứ Thông báo số 2378/TB-ĐHYD ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế về việc tuyển dụng năm 

2022; 

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng của Nhà trường; 

Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển 

dụng lao động hợp đồng năm 2022 như sau: 

1. Số lượng: 02 người. 

2. Vị trí tuyển dụng 

- 01 Chuyên viên tại Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y tế. 

- 01 Hộ lý tại Trung tâm Y học gia đình. 

3. Yêu cầu đối với ứng viên dự tuyển 

a) Yêu cầu chung 

- Có quốc tịch Việt Nam, lý lịch rõ ràng. 

- Có đủ sức khỏe để thục hiện công việc và nhiệm vụ được giao. 

b) Yêu cầu chuyên môn 

- Ứng viên vào vị trí Chuyên viên tại Viện Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ y 

tế phải có bằng tốt nghiệp đại học đạt loại Khá trở lên chuyên ngành Bác sĩ Y 

học dự phòng hoặc cử nhân Y tế công cộng (ưu tiên nam). 

- Ứng viên vào vị trí Hộ lý tại Trung tâm Y học gia đình phải có bằng tốt 

nghiệp Trung học Phổ thông hoặc tương đương trở lên. 

4. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển 

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ ngày ra thông báo đến ngày 06/9/2022 

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. 

Các yêu cầu khác thực hiện theo nội dung Thông báo số 2378/TB-ĐHYD 

ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học 

Huế về việc tuyển dụng năm 2022.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận:               HIỆU TRƯỞNG 
- TB tại các bản tin của Trường; 

- Website Trường ĐHYD; 

- Lưu: VT, TCCB.                               
   

                   

              GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy 
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