
Ажлын байрны нэр Чих хамар хоолойн их эмч  

Байгууллага, тасаг нэгж Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Поликлиник-1 тасаг  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Чих хамар хоолойн их эмчийн албан тушаалын тодорхойлолтод 
заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол  Хүний их эмч  

Нарийн мэргэшил Чих хамар хоолойн эмчийн үндсэн мэргэжил эзэмшсэн байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1-с доошгүй жил ажилласан байх  

Ур чадвар Англи хэл 
Компьютерийн хэрэглээний программын зохих мэдлэгтэй 

Тусгай шаардлага Багаар ажиллаж чадвартай байх 
Ачаалал даах чадвартай байх  
Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх 
Цаг баримтлах чадвартай байх  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолд заасан нэмэгдэл хөлс  

Байгууллагын хаяг Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Хүний нөөцийн алба  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Б.Туяасайхан /99379790, 
tuyasaikhan099@gmail.com 
Хүний нөөцийн менежер А.Оюунжаргал /99063598, 
jagaa99063598@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 06 сарын 17-с 06 сарын 30-ны 1700 хүртэл 

 
  

mailto:tuyasaikhan099@gmail.com


Ажлын байрны нэр Лабораторийн их эмч   

Байгууллага, тасаг нэгж Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Онош зүйн тасаг  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Лабораторийн их эмчийн албан тушаалын тодорхойлолтод заасан 
ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.  

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол  Хүний их эмч  

Нарийн мэргэшил Эмнэл зүйн эмгэг судлалын чиглэлээр үндсэн мэргэжил эзэмшсэн 
байх 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэжлээрээ 1-с доошгүй жил ажилласан байх  

Ур чадвар Англи хэл 
Компьютерийн хэрэглээний программын зохих мэдлэгтэй 

Тусгай шаардлага Багаар ажиллаж чадвартай байх 
Ачаалал даах чадвартай байх  
Хувийн зохион байгуулалт сайтай байх 
Цаг баримтлах чадвартай байх  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолд заасан нэмэгдэл хөлс  

Байгууллагын хаяг Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Хүний нөөцийн алба  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Б.Туяасайхан /99379790, 
tuyasaikhan099@gmail.com 
Хүний нөөцийн менежер А.Оюунжаргал /99063598, 
jagaa99063598@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 06 сарын 17-с 06 сарын 30-ны 1700 хүртэл 
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Ажлын байрны нэр Нярайн их эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Эмгэг нярайн тасагт 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Нярайн их эмчийн албан тушаалын тодорхойлолтонд заасан ажил 
үүрэг гүйцэтгэнэ 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Нярай их эмчийн мэргэжил эзэмшсэн 
Хүүхдийн эрчим эмчилгээ мэргэжил эзэмшсэн 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан 

Ур чадвар -Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй 
-Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага -Хүүхэд хайртай байх 
-Багаар ажиллах чадвартай  
-Ачаалал даах чадвартай 
-Хувийн зохион байгуулалт сайтай 
-Харилцаа хандлага сайтай, аливаа ажилд чин сэтгэлээсээ ханддаг 
-Тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолд заасан нэмэгдэл хөлс  

Байгууллагын хаяг Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Хүний нөөцийн алба  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Б.Туяасайхан /99379790, 
tuyasaikhan099@gmail.com 
Хүний нөөцийн менежер А.Оюунжаргал /99063598, 
jagaa99063598@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 06 сарын 17 ны өдрөөс 2021 оны 06 сарын 30 ны 17:00 
цаг хүртэл 

  

mailto:tuyasaikhan099@gmail.com


Ажлын байрны нэр Хийн хангамжийн техникч 

Байгууллага, тасаг нэгж Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Инженер техникийн алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Хийн хангамжийн техникчийн албан тушаалын тодорхойлолтонд 
заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ. 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол  Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж болон хийн хангамжийн чиглэлээр 
коллеж, дээд  сургууль төгссөн байх  

Нарийн мэргэшил Хийн хангамжийн чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн 

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан 

Ур чадвар -Цахилгаан  болон электроникийн зохих мэдлэгтэй 
-Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй 
-Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага -Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай  
-Ачаалал даах чадвартай, Хувийн зохион байгуулалт сайтай 
-Харилцаа хандлага сайтай, аливаа ажилд чин сэтгэлээсээ 
ханддаг 
-Тогтвор суурьшилтай ажиллах  
-Техник хэрэгсэлтэй ажиллах сонирхолтой байх  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолд заасан нэмэгдэл хөлс  

Байгууллагын хаяг Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Хүний нөөцийн алба  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Б.Туяасайхан /99379790, 
tuyasaikhan099@gmail.com 
Хүний нөөцийн менежер А.Оюунжаргал /99063598, 
jagaa99063598@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 06 сарын 17 ны өдрөөс 2021 оны 06 сарын 30 ны 17:00 
цаг хүртэл 
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Ажлын байрны нэр Тоног төхөөрөмжийн инженер 

Байгууллага, тасаг нэгж Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Инженер техникийн алба 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Тоног төхөөрөмжийн инженер албан тушаалын тодорхойлолтонд 
заасан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ 

Албан тушаалын ангилал ТҮ-7 

Орон тоо 1 

Боловсрол  Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер 

Нарийн мэргэшил Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, чиглэлээр мэргэжил эзэмшсэн бол 
давуу  

Ажлын туршлага Мэргэжлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан 

Ур чадвар - Цахилгаан  болон электроникийн зохих мэдлэгтэй 
-Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй 
-Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага -Багаар болон бие даан ажиллах чадвартай  
-Ачаалал даах чадвартай 
-Хувийн зохион байгуулалт сайтай 
-Харилцаа хандлага сайтай, аливаа ажилд чин сэтгэлээсээ ханддаг 
-Тогтвор суурьшилтай ажиллах  
-Техник хэрэгсэлтэй ажиллах сонирхолтой байх  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолд заасан нэмэгдэл хөлс  

Байгууллагын хаяг Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Хүний нөөцийн алба  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Б.Туяасайхан /99379790, 
tuyasaikhan099@gmail.com 
Хүний нөөцийн менежер А.Оюунжаргал /99063598, 
jagaa99063598@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 06 сарын 17 ны өдрөөс 2021 оны 06 сарын 30 ны 17:00 
цаг хүртэл 
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Ажлын байрны нэр Дотрын их эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн дотрын тасаг 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Дотрын их эмчийн албан тушаалын тодорхойлолтонд заасан ажил 
үүрэг гүйцэтгэнэ 

Албан тушаалын ангилал ТҮЭМ-6 

Орон тоо 1 

Боловсрол  Хүний их эмч 

Нарийн мэргэшил Дотрын их эмчийн мэргэжил эзэмшсэн 

Ажлын туршлага Үндсэн мэргэшлээрээ 1-ээс дээш жил ажилласан 

Ур чадвар -Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй 
-Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай 

Тусгай шаардлага -Багаар ажиллах чадвартай  
-Ачаалал даах чадвартай 
-Хувийн зохион байгуулалт сайтай 
-Харилцаа хандлага сайтай, аливаа ажилд чин сэтгэлээсээ ханддаг 
-Тогтвор суурьшилтай ажиллах 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоолд заасан нэмэгдэл хөлс  

Байгууллагын хаяг Дархан-Уул аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг, Хүний нөөцийн алба  

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Хүний нөөцийн албаны дарга Б.Туяасайхан /99379790, 
tuyasaikhan099@gmail.com 
Хүний нөөцийн менежер А.Оюунжаргал /99063598, 
jagaa99063598@gmail.com 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021 оны 06 сарын 17 ны өдрөөс 2021 оны 06 сарын 30 ны 17:00 
цаг хүртэл 
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