
Ажлын байрны нэр Дотоод шүүрлийн эмч. 

Байгууллага, тасаг нэгж Мангут эмнэлэг   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Дотоод шүүрлийн тасагт ажиллах бөгөөд албан тушаалын 
тодорхойлолтын дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх  

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

Байгууллагын цалингийн системийн дагуу  

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Дотоод шүүрлийн их эмч  

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно  

Ур чадвар Багаар ажиллах, эрдэм шинжилгээний ур чадварт 
суралцсан, Компьютерийн хэрэглээний програм дээр 
ажиллах чөлөөтэй ажиллах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Зөв хандлагтай, багаар ажиллах чадвартай,  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үр дүнгийн урамшуулал, үзлэгийн нэмэгдэл,  истори 
бичилтийн нэмэгдлийг сар бүр олгох   

Байгууллагын хаяг БГД 18-р хороо модны-2 Магут эмнэлэг  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Г.Нарантуяа  
94702388 
G_naraa89@yahoo.com  
/бичиг баримтыг онлайнаар авах тохиолдолд бичнэ/ 
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Ажлын байрны нэр Зүрх судасны их эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Мангут эмнэлэг   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Зүрх судасны тасагт ажиллах бөгөөд албан тушаалын 
тодорхойлолтын дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх  

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

Байгууллагын цалингийн системийн дагуу  

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Зүрх судасны их эмч  

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно  

Ур чадвар Багаар ажиллах, эрдэм шинжилгээний ур чадварт 
суралцсан, Компьютерийн хэрэглээний програм дээр 
ажиллах чөлөөтэй ажиллах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Зөв хандлагтай, багаар ажиллах чадвартай, зүрхний ЭХО 
хардаг бол давуу тал  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үр дүнгийн урамшуулал, үзлэгийн нэмэгдэл,  зүрхний ЭХО-
ны нэмэгдэл,  истори бичилтийн нэмэгдлийг сар бүр олгох   

Байгууллагын хаяг БГД 18-р хороо модны-2 Магут эмнэлэг  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Г.Нарантуяа  
94702388 
G_naraa89@yahoo.com  
/бичиг баримтыг онлайнаар авах тохиолдолд бичнэ/ 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.06.25-ны 1200 цаг хүртэл 
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Ажлын байрны нэр Ээлжийн болон өдрийн тарианы сувилагч  

Байгууллага, тасаг нэгж Мангут эмнэлэг   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг тасагт ажиллаж эмчилгээг  тухай бүр хийх бөгөөд албан 
тушаалын тодорхойлолтын дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх  

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

Байгууллагын цалингийн системийн дагуу  

Орон тоо 1 

Боловсрол Сувилагч  

Нарийн мэргэшил сувилагч  

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно  

Ур чадвар Багаар ажиллах, ур чадварт суралцсан, Компьютерийн 
хэрэглээний програм дээр ажиллах чөлөөтэй ажиллах 
чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Зөв хандлагтай, багаар ажиллах чадвартай,  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үр дүнгийн урамшуулал, сар бүр олгох, цалинг хугацаанд нь 
олгох  

Байгууллагын хаяг БГД 18-р хороо модны-2 Магут эмнэлэг  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Г.Нарантуяа  
94702388 
G_naraa89@yahoo.com  
/бичиг баримтыг онлайнаар авах тохиолдолд бичнэ/ 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.06.25-ны 1200 цаг хүртэл 
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Ажлын байрны нэр УАУ их эмч. 

Байгууллага, тасаг нэгж Мангут эмнэлэг   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Уламжлалт эмчилгээний тасагт ажиллах бөгөөд албан 
тушаалын тодорхойлолтын дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх  

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

Байгууллагын цалингийн системийн дагуу  

Орон тоо 1 

Боловсрол УАУ их эмч 

Нарийн мэргэшил УАУ их эмч 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно  

Ур чадвар Багаар ажиллах, эрдэм шинжилгээний ур чадварт 
суралцсан, Компьютерийн хэрэглээний програм дээр 
ажиллах чөлөөтэй ажиллах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Зөв хандлагтай, багаар ажиллах чадвартай,  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үр дүнгийн урамшуулал, үзлэгийн нэмэгдэл,  истори 
бичилтийн нэмэгдлийг сар бүр олгох   

Байгууллагын хаяг БГД 18-р хороо модны-2 Магут эмнэлэг  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Г.Нарантуяа  
94702388 
G_naraa89@yahoo.com  
/бичиг баримтыг онлайнаар авах тохиолдолд бичнэ/ 
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Ажлын байрны нэр Хөдөлгөөн засалч  

Байгууллага, тасаг нэгж Мангут эмнэлэг   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Уламжлалт эмчилгээний тасагт ажиллах бөгөөд албан 
тушаалын тодорхойлолтын дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх  

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

Байгууллагын цалингийн системийн дагуу  

Орон тоо 1 

Боловсрол Хөдөлгөөн засалч 

Нарийн мэргэшил Хөдөлгөөн засалч 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно  

Ур чадвар Багаар ажиллах, эрдэм шинжилгээний ур чадварт 
суралцсан, Компьютерийн хэрэглээний програм дээр 
ажиллах чөлөөтэй ажиллах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Зөв хандлагтай, багаар ажиллах чадвартай,  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үр дүнгийн урамшуулал, карт бичилтийн нэмэгдлийг сар бүр 
олгох   

Байгууллагын хаяг БГД 18-р хороо модны-2 Магут эмнэлэг  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Г.Нарантуяа  
94702388 
G_naraa89@yahoo.com  
/бичиг баримтыг онлайнаар авах тохиолдолд бичнэ/ 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.06.25-ны 1200 цаг хүртэл 

 
  

mailto:G_naraa89@yahoo.com


Ажлын байрны нэр Сэргээн засахын их эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Мангут эмнэлэг   

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Уламжлалт эмчилгээний тасагт ажиллах бөгөөд албан 
тушаалын тодорхойлолтын дагуу ажил үүргээ гүйцэтгэх  

Албан тушаалын ангилал 
(цалин) 

Байгууллагын цалингийн системийн дагуу  

Орон тоо 1 

Боловсрол Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Сэргээн засахын эмч  

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно  

Ур чадвар Багаар ажиллах, эрдэм шинжилгээний ур чадварт 
суралцсан, Компьютерийн хэрэглээний програм дээр 
ажиллах чөлөөтэй ажиллах чадвартай байх 

Тусгай шаардлага Зөв хандлагтай, багаар ажиллах чадвартай,  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үр дүнгийн урамшуулал, үзлэгийн нэмэгдэл,  истори 
бичилтийн нэмэгдлийг сар бүр олгох   

Байгууллагын хаяг БГД 18-р хороо модны-2 Магут эмнэлэг  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн менежер Г.Нарантуяа  
94702388 
G_naraa89@yahoo.com  
/бичиг баримтыг онлайнаар авах тохиолдолд бичнэ/ 
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