
 

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH 

 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 

Bình Thạnh, ngày 03 tháng 11 năm 2021 
 

Do nhu cầu phát triển, Bệnh viện Quận Bình Thạnh tuyển dụng nhân sự vị trí: 

- Cử nhân Luật (tốt nghiệp Đại học chính quy) 

Các ứng viên cho các vị trí trên yêu cầu phải đảm bảo các điều kiện như sau: 

I. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển: 

1. Tiêu chuẩn chuyên môn 

   - Tốt nghiệp đúng chuyên ngành dự tuyển; 

   - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dự tuyển. 

2. Có trình độ ngoại ngữ B (Đối với ngạch đại học); A (Đối với ngạch cao đẳng/ 

trung cấp) hoặc bậc 2 (A2) trở lên (Theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam). 

3. Có trình độ tin học A hoặc đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

4. Có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, nhiệt tình trong công việc. 

5. Có đủ sức khoẻ tốt để đảm nhận công việc theo quy định. 

II. Hồ sơ ứng tuyển gồm có: 

1. Đơn xin việc. 

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3.Bản sao: Hộ khẩu, Tạm trú (KT3), Chứng minh nhân dân, Bằng tốt nghiệp, các 

loại chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, các loại văn bằng có liên quan đến lĩnh vực dự tuyển 

… (các bản sao phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền). 

4.Giấy chứng nhận sức khoẻ (do bệnh viện cấp quận, huyện trở lên cấp và có giá 

trị trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp). 
 

Nơi nhận hồ sơ: 
Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị (lầu 4 khu B) - Bệnh viện quận Bình Thạnh. 

Địa chỉ: 132 Lê Văn Duyệt (112AB Đinh Tiên Hoàng cũ), Phường 1, quận Bình Thạnh  

Điện thoại liên hệ:  028.3841.8492. 

Email: tc-hcqt@bvbinhthanh.org.vn 

 

Nguồn tin: PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 
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