
Ажлын байрны нэр Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын Багийн эмч   

Байгууллага, тасаг нэгж Өндөр-Улаан сумын ЭМТ багийн эмч  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, эрт илрүүлэг үзлэгийг хийх, багаар улирал 
бүр тойрох, жирэмсэн болон хүүхдийн хяналт хийх, иргэдэд  эрүүл 
мэндийн боловсрол олгох  

Албан тушаалын ангилал   

Орон тоо  1 

Боловсрол  Бага эмч, сувилагч  

Нарийн мэргэшил Үгүй  

Ажлын туршлага Үгүй  

Ур чадвар Үндсэн ур чадварыг эзэмшсэн байх. Англи хэлний мэдлэгтэй байх  

Тусгай шаардлага Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, тэвчээртэй байх, 
хариуцсан ажилдаа эзэн байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Байраар хангах  

Байгууллагын хаяг  Өндөр-Улаан сумын ЭМТ 

Холбогдох ажилтан, утас, имэйл Бичиг хэргийн ажилтан Н Оюунцэцэг oyintsetsegnergui@gmail.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021,06,10-аас 2021,07,10-ны 12 цаг хүртэл  
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Ажлын байрны нэр Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын Сувилагч  

Байгууллага, тасаг нэгж Өндөр-Улаан сумын ЭМТ сувилагч  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, сувилахуйн тусламж үйлчилгээг иргэн бүрт 
хүртээмжтэй хүргэх , иргэдэд  эрүүл мэндийн боловсрол олгох  

Албан тушаалын ангилал   

Орон тоо  1 

Боловсрол  сувилагч  

Нарийн мэргэшил Үгүй  

Ажлын туршлага Үгүй  

Ур чадвар Үндсэн ур чадварыг эзэмшсэн байх. Англи хэлний мэдлэгтэй байх  

Тусгай шаардлага Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, тэвчээртэй байх, 
хариуцсан ажилдаа эзэн байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Байраар хангах  

Байгууллагын хаяг  Өндөр-Улаан сумын ЭМТ 

Холбогдох ажилтан, утас, имэйл Бичиг хэргийн ажилтан Н Оюунцэцэг oyintsetsegnergui@gmail.com  

Материал хүлээн авах хугацаа  2021,06,10-аас 2021,07,10-ны 12 цаг хүртэл  

  

mailto:oyintsetsegnergui@gmail.com


Ажлын байрны нэр Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын Лаборант 

Байгууллага, тасаг нэгж Өндөр-Улаан сумын ЭМТ лабораторын тасаг  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, лабораторын оношилгоо шинжилгээг хийж 
гүйцэтгэх  , иргэдэд  эрүүл мэндийн боловсрол олгох  

Албан тушаалын ангилал   

Орон тоо  1 

Боловсрол  Лаборант, бага эмч  

Нарийн мэргэшил Үгүй 

Ажлын туршлага Үгүй  

Ур чадвар Үндсэн ур чадварыг эзэмшсэн байх. Англи хэлний мэдлэгтэй байх  

Тусгай шаардлага Иргэдэд зөвлөгөө өгөх, эелдэг зөөлөн харьцаатай, тэвчээртэй байх, 
хариуцсан ажилдаа эзэн байх. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Байраар хангах  

Байгууллагын хаяг  Өндөр-Улаан сумын ЭМТ 
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