
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU 
THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG 

 

I. VỊ TRÍ CẦN TUYỂN: 

1. Điều dưỡng đa khoa 

- Số lượng: 30  

- Điều kiện: Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên 

- Tuổi đời: 21-25 

- Ưu tiên: 

+ Tốt nghiệp năm 2020-2021 hoặc có thâm niên công tác 

+ Tốt nghiệp loại khá, giỏi 

- Có sức khỏe tốt 

- Ngoại ngữ: Trình độ A trở lên 

- Tin học: Trình độ tin học cơ bản trở lên 

- Có ý thức kỷ luật tốt, siêng năng, không ngại khó, phối hợp tốt trong công việc 

2. Hộ lý: 

- Số lượng: 05 

- Điều kiện: Trình độ từ lớp 6 trở lên; có sức khoẻ tốt, từ 20 đến 40 tuổi; có ý 

thức kỷ luật tốt, sạch sẽ, siêng năng, không ngại khó trong công việc. 

II. NƠI LÀM VIỆC: Làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu. 

III. MỨC LƯƠNG: Theo quy định. 

IV. QUYỀN LỢI: Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các 

quyền lợi khác theo quy định. 

V. HỒ SƠ GỒM CÓ: 

- Đơn xin việc (theo mẫu) 

- Bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm học tập (nếu có) 

- Bằng tốt nghiệp THPT 

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C có dán ảnh 4x6, Giấy xác nhận hạnh kiểm (có xác 

nhận địa phương nơi cư trú) 

- Hộ khẩu thường trú, CMND hoặc CCCD, giấy khai sinh (Photocoppy công 

chứng) 

- Giấy khám sức khoẻ (Có thời hạn 06 tháng đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển) 

VI. NƠI NHẬN HỒ SƠ: 

 Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu; 

 Địa chỉ: Số 06 - Nguyễn Huệ - Phường 3 - Thành phố Bạc Liêu - Tỉnh Bạc 

Liêu, Điện thoại: 02916.522.229. 


