
 
 
 
 
 

 
 
 
Đăng Tuyển Nhân Sự cho Hội Đồng Quản Trị CalOptima 

OC Health Care Agency (HCA) hân hạnh thông báo tuyển nhân sự cho Hội Đồng Quản Trị CalOptima. Là một 
hệ thống y tế do Quận tổ chức, CalOptima phục vụ khoảng 840.000 trẻ em, người lớn, người cao niên và 
người khuyết tật có thu nhập thấp. CalOptima được thành lập vào năm 1995 trước tình hình một hệ thống 
chăm sóc sức khỏe đang chật vật để đáp ứng các nhu cầu của cư dân dễ bị tổn thương tại Quận Cam. Ngày 
nay, CalOptima đã trở thành công ty bảo hiểm y tế lớn thứ hai tại Quận Cam, nhưng vẫn trung thành với sứ 
mệnh cung cấp cho hội viên quyền truy cập vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. 

 
HCA đang tìm kiếm các ứng viên đại diện cho các nền tảng, sở thích và nhân khẩu học đa dạng của cư dân 
Quận Cam cũng như có kinh nghiệm và chuyên môn để vận hành hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng. 

 
Để đăng ký đảm nhận một vị trí trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima, vui lòng nộp đơn ứng tuyển muộn 
nhất vào ngày 28 tháng Sáu. Mẫu đơn có trên trang web của HCA tại ochealthinfo.com/caloptima.  
 
Vui lòng gửi mẫu đơn đã hoàn thành cùng với hồ sơ tới: 

 
OC Health Care Agency, Attention: Torhon Barnes 
405 W. 5th St., Ste. 716 
Santa Ana, CA 92701 

 
Xin lưu ý tất cả các đơn đều là hồ sơ công khai. 

 
Các ứng viên được chọn sẽ phục vụ trong một nhiệm kỳ bốn năm, bắt đầu từ tháng Tám năm 2021 và được 
lựa chọn tiếp tục phục vụ thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa, phụ thuộc vào quyết định bổ nhiệm lại của Hội 
Đồng Giám Sát Quận Cam. Các cuộc họp của Hội Đồng CalOptima thường được tổ chức vào vào lúc 2 giờ 
chiều Thứ Năm đầu tiên của mỗi tháng tại CalOptima, có địa chỉ tại 505 City Parkway W., thành phố Orange. 

 
Chúng tôi đang nhận đơn cho một vị trí trong Hội Đồng Quản Trị CalOptima: 
 

1. Một người trước đây hoặc hiện nay đang làm việc trong ban quản trị viên bệnh viện. 
 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên lạc với Torhon Barnes theo số (714) 834-5109 hoặc qua email 
tbarnes@ochca.com 

 
 
 

 

 

http://ochealthinfo.com/caloptima

