ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ที่
2
/2564
เรื่อง รับสมัครตาแหน่งพยาบาล ระดับ 3-5
สังกัด ฝ่ ายการพยาบาล ปฏิบตั งิ านที่ศนู ย์พฒ
ั นาคุณภาพ
---------------------------โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากร เพื่อคัดเลือกเข้ าทางานเป็ นบุคลากร
ประจ าใน ต าแหน่ ง พยาบาล ระดับ 3-5 สัง กัด ฝ่ ายการพยาบาล ปฏิ บัติ ง านที่ ศูน ย์ พัฒ นาคุณ ภาพ แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 1 อัตรำ รำยได้ รวมต่ อเดือนเริ่ มต้ น 19,060.-บำท และรำยได้ อ่ ืนๆ
เพิ่มเติม
หน้ ำที่ควำมรับผิดชอบ ร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ วางแผนและดาเนินการเตรี ยมความ
พร้ องของหน่ วยงานต่ าง ๆ ในการรับ เยี่ยมสารวจภายในและภายนอก วางแผน ประสานงาน อานวยการ
ติดตามผลการดาเนินการในงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลกรมการระบบ PCT และทีมพัฒนาคุณภาพ ทุก 3
เดื อ น เป็ นวิ ท ยากรให้ ความรู้ ในการใช้ เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เกิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพอย่ า งมี
ประสิทธิภาพแก่ทีมพัฒ นาคุณ ภาพทุกระดับ ให้ คาแนะนา / ปรึ กษา / ข้ อเสนอแนะงานพัฒ นาคุณภาพของ
โรงพยาบาลแก่ก รรมการะบบ PCT และที ม พัฒ นาคุณ ภาพ กระตุ้น และติ ด ตามการพัฒ นาคุณ ภาพของ
ทีม พัฒ นคุณ ภาพทุกระดับให้ เป็ นไปตามแผน วิเคราะห์ ปัญ หา / อุปสรรค์ด้านการพัฒ นาของโรงพยาบาล
ตลอดจนตัวชีว้ ดั คุณภาพต่าง ๆ พร้ อมนาเสนอ เพื่อให้ เ กิดการพัฒนา/ แก้ ไขในเชิงระบบให้ ดีขึน้ อย่างต่อเนื่อง
และปฏิบตั ิงานตามที่ได้ รับบมอบหมายจากผู้บงั คับบัญชา
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. วุฒิปริญญาตรี / โท พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบโรคศิลปะ
2. ไม่จากัดเพศ (เพศชายต้ องปลดพันธะทางทหารประจาการมาแล้ วหรื อเป็ นทหารกองหนุน)
3. มีประสบการณ์การงานพยาบาลอย่างน้ อย 5 ปี
4. มีประสบการณ์การทางานด้ านพัฒนาคุณโรงพยาบาล (จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ)
5. อายุ ไม่เกิน 55 ปี
กำรติ ด ต่ อ ยื่ น ใบ สมั ค ร ผู้ สมั ค รสามารถส่ ง ใบสมั ค รและแนบเอกสารทั ง้ หมดผ่ า น
http://www.chulalongkornhospital.go.th/hrjob หรื อติดต่อยื่นใบสมัครและกรอกใบสมัครด้ วยตนเองที่ฝ่าย
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ตึ ก ผ่ ำตั ด เก่ ำ 111 ตั ้ง แต่ บั ด นี ้เป็ นต้ น ไป ระหว่ ำ งเวลำ 8.30 – 16.30 น.
โทรศัพท์ 02-256-4408 โปรดแต่ งกำยชุดสุภำพเรี ยบร้ อยเหมำะกับกำรสมัครงำน ห้ ำมสวมกำงเกงขำ
สัน้ กำงเกงยีนส์ เสือ้ ไม่ มีแขน รองเท้ ำแตะฟองนำ้

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เอกสำรที่ต้องเตรียมมำยื่นพร้ อมใบสมัคร
เอกสารแนะนาตัว CV / ประวัติการทางาน / หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ ามี)
รูปถ่ายหน้ าตรง ขนาด 2 นิ ้ว 1 รูป หรื อ 1 นิ ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้ วไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้ าน
สาเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรี ยน
สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล และใบทะเบียนสมรส ฯลฯ
หนังสือรับรองจากผู้บงั คับบัญชาอนุญาตให้ มาสมัครสอบ (กรณีเป็ นเจ้ าหน้ าที่สภากาชาดไทย)

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

