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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     Số : 03 /CV-BVNLS Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018 

                     

CÔNG VĂN 
(V/v: tuyển dụng nhân sự cho Bệnh Viện Nam Lương Sơn) 

 
Kính gửi : Ban giám hiệu Trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định 

                              Ban công tác HSSV trường Đại học  Điều Dưỡng Nam Định 
                 Phòng công tác HSSV trường Đại học Điều Dưỡng Nam Định 

                            Các Phòng ban có liên quan 
 
Bệnh Viên Nam Lương Sơn xin gửi tới quý nhà trường lời chào trân trọng nhất! 
Căn cứ vào tình hình phát triển của đơn vị và nhu cầu tuyển dụng. Bệnh Viện Nam Lương 
Sơn xin gửi đến quý nhà trường công văn xin phép được tuyển dụng nhân sự đối với sinh 
viên năm cuối sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp của quý nhà trường với nội dung sau: 

1. Điều dưỡng:  
Số lượng : 15 chỉ tiêu 
Yêu cầu:  

a. Đại Học : 8 chỉ tiêu. 
b. Cao Đẳng: 7 chỉ tiêu. 

      Chế độ : Thỏa Thuận 
       Ưu Đãi: Hỗ trợ ăn, ở tại viện. 
       Ưu tiên: ứng viên gắn bó lâu dài, có kinh nghiệm . Đặc biệt đã có chứng trỉ. 

2. Bác sỹ Hình Ảnh Siêu Âm:  
    Số Lượng : 2 chỉ tiêu. 

          + Chế độ : Thỏa Thuận 
          + Ưu Đãi: Hỗ trợ ăn, ở tại viện. 
          + Ưu tiên: ứng viên gắn bó lâu dài, có kinh nghiệm . Đặc biệt đã có chứng trỉ. 

 
3. Bác Sỹ  Hình Ảnh – X.Quang - CT: 

+  Số Lượng : 2 chỉ tiêu. 
        + Chế độ : Thỏa Thuận 
         + Ưu Đãi: Hỗ trợ ăn, ở tại viện. 
         + Ưu tiên: ứng viên gắn bó lâu dài, có kinh nghiệm . Đặc biệt đã có chứng trỉ. 

4. Bác Sỹ  Ngoại Chung: 
  Số Lượng : 2 chỉ tiêu. 

         + Chế độ : Thỏa Thuận 
        + Ưu Đãi: Hỗ trợ ăn, ở tại viện. 
         + Ưu tiên: ứng viên gắn bó lâu dài, có kinh nghiệm . Đặc biệt đã có chứng trỉ. 

5. Bác Sỹ Ngoại Sản: 
  Số Lượng : 2 chỉ tiêu. 

         + Chế độ : Thỏa Thuận 
         + Ưu Đãi: Hỗ trợ ăn, ở tại viện. 
         + Ưu tiên: ứng viên gắn bó lâu dài, có kinh nghiệm . Đặc biệt đã có chứng trỉ. 

6. Bác Sỹ  Gây mê : 
  Số Lượng : 2 chỉ tiêu. 

         + Chế độ : Thỏa Thuận 
         + Ưu Đãi: Hỗ trợ ăn, ở tại viện. 
         + Ưu tiên: ứng viên gắn bó lâu dài, có kinh nghiệm . Đặc biệt đã có chứng trỉ. 
 



7. Bác Sỹ  Hồi Sức: 
  Số Lượng : 2 chỉ tiêu. 

         + Chế độ : Thỏa Thuận 
        + Ưu Đãi: Hỗ trợ ăn, ở tại viện. 
         + Ưu tiên: ứng viên gắn bó lâu dài, có kinh nghiệm . Đặc biệt đã có chứng trỉ. 

8. Bác Sỹ Đông Y: 
  Số Lượng : 2 chỉ tiêu. 

         + Chế độ : Thỏa Thuận 
         + Ưu Đãi: Hỗ trợ ăn, ở tại viện. 
         + Ưu tiên: ứng viên gắn bó lâu dài, có kinh nghiệm . Đặc biệt đã có chứng trỉ. 

9. Cư Nhân Đông Y: 
  Số Lượng : 2 chỉ tiêu. 

        + Chế độ : Thỏa Thuận 
        + Ưu Đãi: Hỗ trợ ăn, ở tại viện. 
         + Ưu tiên: ứng viên gắn bó lâu dài, có kinh nghiệm . Đặc biệt đã có chứng trỉ. 

10. KTV Xét Nghiệm: 
  Số Lượng : 2 chỉ tiêu. 

         + Chế độ : Thỏa Thuận 
         + Ưu Đãi: Hỗ trợ ăn, ở tại viện. 
         + Ưu tiên: ứng viên gắn bó lâu dài, có kinh nghiệm . Đặc biệt đã có chứng trỉ. 
 
Website, hệ thống bản tin, diễn đàn sinh viên, facebook…, dán poster tuyển dụng lên bản tin tuyển 
dụng của trường. 

- Xin được cung cấp danh sách sinh viên sắp tốt nghiệp hoặc mới tốt nghiệp. 
Bệnh Viện Nam Lương Sơn xin chân thành cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của quý nhà 
trường. 

Xin Chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận:                                                    
- Như trên;                                            
- Lưu VP 
Thông tin liên hệ: 
Bùi Xuân Trường – Phó Giám Đốc 
BỆNH VIỆN NAM LƯƠNG SƠN 
ĐC: Xã Thành Lập – Huyện Lương sơn – Tỉnh Hòa 
Bình 
Điện thoại: 0976.321.688 - 0432232969 
Website: khamchuabenhhanoi.vn  
Email: truongpl0976321688@gmail.com        

GIÁM ĐỐC 
( Đã Ký Thông Qua) 
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