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Giới thiệu chung

Bệnh viện Mắt Hà Nội - cơ sở 2 được thành lập theo mô hình xã hội hóa y tế của Chính

phủ giữa công ty Cổ phần Tasco và Bệnh viện Mắt Hà Nội tại địa chỉ Số 72 Nguyễn Chí

Thanh, Phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội và Bộ Y tế cấp Giấy phép Số

205/BYT - GPHĐ, ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y Tế với hình thức Bệnh

viện chuyên khoa Mắt

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Sứ mệnh: Bệnh viện hội tụ các chuyên gia hàng đầu, làm việc trên nền tảng kĩ thuật -

công nghệ hiện đại, mang đến cho khách hàng dịch vụ hoàn hảo.

Tầm nhìn:

• Bệnh viện tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, địa chỉ tin cậy cho bệnh nhân và các

đối tượng có nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhãn khoa.

• Cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ y khoa có uy tín trong

nước và quốc tế.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, nơi mọi thành viên phát huy

tốt nhất tài năng của mình.



Mô tả chung về vị trí

Chức danh công việc Trưởng phòng Kế hoạch – Tổng hơp

Phòng/ban Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

Nơi làm việc Bệnh viện mắt Hà Nội cơ sở 2

Người Quản lý trực tiếp Tổng Giám đốc và Giám đốc Bệnh viện

Mô tả công việc

- Hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch hoạt động chuyên môn và tổng hợp kế

hoạch hoạt động

- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn, tổ chức đào tạo chuyên môn

- Tổng kết, đánh giá công tác chuyên môn

- Tổ chức việc điều hòa, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong Bệnh viện, 

giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế

- Lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ Bệnh án

- Tổ chức công tác thường trực toàn Bệnh viện

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị

- Điều phối nhu cầu sử dụng TTTYT.

- Lập kế hoạch mua và thanh lý TTBYT

- Lập kế hoạch mua thuốc và vật tư tiêu hao



E Thái độ/ Phẩm chất

- Chính trực và trung thành với các giá trị đạo đức của Công ty, của ngành.

- Hướng về kết quả.

- Tư duy sáng tạo.

- Học hỏi không ngừng.

- Thực hiện 12 điều y đức.

Tiêu chuẩn nhân sự

A Bằng cấp

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Y tế , Đại học Y tế Cộng đồng.

- Tiếng Anh giao tiếp.

B Kinh nghiệm

- Tối thiểu có 5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương ở các Bệnh viện khác

- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm về Quản lý Bệnh viện.

- Am hiểu về hoạt động của Bệnh viện

C Kiến thức

- Kiến thức chuyên sâu Y tế chuyên khoa mắt, về xây dựng và lập kế hoạch bệnh

viện.

D Kỹ năng

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục

- Kỹ năng đàm phán

- Nghiên phân tích, đánh giá

- Kỹ năng thuyết trình 



Quyền lợi

- Lương cạnh tranh

- Thưởng tháng và năm theo kết quả hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện

- Thưởng thi đua, thưởng đột xuất, thưởng thành tích

- Chế độ phúc lợi: Hiếu, hỉ, ốm đau, mừng sinh con, sinh nhật, trợ cấp ăn trưa, quà lễ tết, 

nghỉ mát v.v. theo chính sách của Công ty.

Cách thức ứng tuyển

BỆNH VIỆN MẮT HÀ NỘI 2

Địa chỉ: 72 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa,Hà Nội

Tổng đài: 18001165 - Hotline: 094.727.6655

Website: www.mathanoi2.vn

Email: tuvan@mathanoi2.vn

Cách 1

Gửi trực tiếp Hồ sơ về phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Bệnh viện Mắt

Hà Nội Cơ sở 2 số 72 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội

Cách 2

Gửi bản CV về địa chỉ: tuyendung@mathanoi2.vn

Cách 3

Liên hệ trực tiếp với Mrs Hương – Phòng Hành chính – Nhân sự

Điện thoại:  098 9204290

Thời hạn tuyển dụng

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2017

http://www.mathanoi2.vn/

