
Ажлын байрны нэр  Дотрын эмч  

Байгууллага, тасаг нэгж Нийслэлийн Амгалан амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Дотрын өвчний үеийн тусламж үйлчилгээг стандартын дагуу 
үзүүлэх, оношилгоо эмчилгээний дэвшилтэт арга технологийг 
нэвтрүүлэх, ажлын барйанд заасан бусад үүргийг хийж 
гүйцэтгэнэ.  

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-6 

Орон тоо  2 

Боловсрол  Хүний их эмч  

Нарийн мэргэшил  Эмэгтэйчүүдийн дотоод шүүрэл судлалаар төрөлжсөн мэргэшил 
эзэмшсэн бол давуу тал болно.  

Ажлын туршлага  Үндсэн мэргэжлээрээ 3 дээш жил ажилласан байх  

Ур чадвар  Мэргэжлийн англи болон гадаад хэлний мэдлэгтэй  
3-аас дээш жил мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай  
Мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх, багаар ажиллах ур чадвартай  
Комюпьтерийн хэрэглээний программуудыг бүрэн эзэмшсэн байх  
Хувийн зохион байгуулалттай, ачаалал даах чадвартай  
Үндэсний хэмжээний судалгааны ажилд оролцож байсан бол 
давуу тал болно.  
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйтэй, харилцаа хандлага сайтай  

Тусгай шаардлага  Дотрын төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн чиглэлээр /зүрх судас, 
бөөр, дотоод шүүрэл, хоол боловсруулах/ суралцаж төгссөн 
эмчлэх эрхийн лицензтэй байх  
Хандлага сайтай, мэргэжилдээ дуртай, хөгжих хүсэл эрмэлзэлтэй  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал  

Улиралд нэг удаа олгогддог Үр дүнгийн урамшуулалыг 100% 
олгох  

Байгууллагын хаяг  БЗД 13 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө Амгалан амаржих 
газар  

Холбогдох ажилтан, утас, мэйл  Хүний нөөцийн албаны дарга Б.Саранцэцэг  
sarnai_b0818@yahoo.com 
Хүний нөөцийн менежер Д.Мөнхтунгалаг  
munkhtungalagdashnyam@gmail.com  
Утас: 77110361 

Материал хүлээн авах хугацаа 2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12.00 цаг хүртэл  
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Ажлын байрны нэр  Эх баригч  

Байгууллага, тасаг нэгж Нийслэлийн Амгалан амаржих газар  

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг  Эх барихын тусламж үйлчилгээг стандарт, удирдамжийн дагуу 
үзүүлэх  

Албан тушаалын ангилал  ТҮЭМ-5 

Орон тоо  2 

Боловсрол  Дээд 

Нарийн мэргэшил  Эх барих үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх  

Ажлын туршлага  Үндсэн мэргэжлээрээ 3 дээш жил ажилласан байх  

Ур чадвар  Англи хэлний зохих мэдлэгтэй 
Компьютерийн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх  
Хувь хүний болон харилцааны ур чадвар  
Багаар болон бие даан ажиллах чадвар  
Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг эрхэмлэдэг байх  
Ажлын ачаалал даах чадвартай  
Үйлчлүүлэгчдэд мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх чадвартай  

Тусгай шаардлага  Төрийн албан хаагчийн боон Эмнэлгийн мэргнэжилтний ёс зүйн 
хэм хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах  
Авилагын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авлигаас ангид байх  

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал  

Улиралд нэг удаа олгогддог үр дүнгийн урамшуулал олгох  

Байгууллагын хаяг  БЗД 13 дугаар хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө Амгалан амаржих 
газар  

Холбогдох ажилтан, утас, мэйл 
хаяг 

Хүний нөөцийн албаны дарга Б.Саранцэцэг  
sarnai_b0818@yahoo.com 
Хүний нөөцийн менежер Д.Мөнхтунгалаг  
munkhtungalagdashnyam@gmail.com  
Утас: 77110361 

Материал хүлээн авах хугацаа  2021.06.10-аас 2021.07.10-ны 12.00 цаг хүртэл  
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