1. Компани ѳргѳдлийг хүлээн авснаар ажил горилогчийн ѳмнѳ ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
2. Анкетыг бѳглѳхдѳѳ бүх асуултанд товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
3. Цээж зураг болон боловсролын диплом, үнэмлэхний хуулбарыг заавал хавсаргах шаардлагатай.
4. Шаардлагатай гэж үзвэл сургууль, ѳмнѳ нь ажиллаж байсан газрын тодорхойлолт, CV-г хавсаргаж
болно.
5. Анкетанд хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй.

Ажил горилогчийн анкет
Таны сонирхож буй ажлын нэр: ___________________________
1. Хувийн мэдээлэл
Ургийн овог
Эцэг (эх)-ийн нэр
Ѳѳрийн нэр
Хүйс
Тѳрсѳн он, сар, ѳдѳр
Төрсөн газар
Регистрийн дугаар
Иргэнийн үнэмлэхний дугаар
Жолооны үнэмлэхний дугаар
Гэрийн хаяг
Утас (гэр)
Утас (гар)
Утас (ажил)
Утас (бусад)
И-Мэйл

2. Гэр бүлийн байдал: (Зѳвхѳн ам бүлд байгаа хүмүүсийг оруулан бичнэ)
Таны хэн
болох

Овог нэр

Тѳрсѳн
он

Тѳрсѳн
аймаг, хот

Мэргэжил

Одоо ажиллаж байгаа Одоо эрхэлж байгаа
байгууллагын нэр
албан тушаал

Утас

3. Ажилласан жил /Ажилласан жилийн туршлагыг “+” гэж тэмдэглэнэ/
Ажилласан жил

0

0-2

3-5

5-аас дээш
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4.

Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол: / ЕБС, Их дээд сургуулийг оруулан бичнэ/

Хаана(гадаад улс,
аймаг, хот)

Сургуулийн нэр

Элссэн он, Төгссөн
сар
он, сар

Эзэмшсэн
мэргэжил

Боловсрол

Зэрэг цол

Дүнгийн голч

5. Мэргэшил: /Төгссөн курс, дамжаа, сургалтанд хамрагдсан байдлаа бичнэ/
Сургалт явуулсан
байгууллагын нэр

Хаана

Элссэн огноо

Хамрагдсан
хугацаа

Ямар чиглэлээр

Үнэмлэх, гэрчилгээний №

6. Гадаад хэлний мэдлэг / түвшинг “сайн, дунд эсвэл муу” гэж бичнэ үү/
Гадаад хэлний нэр

Үзсэн хугацаа

Сурсан сургууль,
Ярьсныг ойлгох
курс

Ѳѳрѳѳ ярих

Уншиж ойлгох

Бичиж орчуулах

7. Компьютерийн программууд дээр ажиллах чадвар / түвшинг “+” гэж тэмдэглэнэ /
Microsoft Microsoft Microsoft Microsoft
word
excel
access
project

Auto
CAD

Lira 3D Max Indesign Photoshop

Corel
Draw

Бусад

Бүрэн
эзэмшсэн
Хэрэглээний
түвшинд
Анхан шатны
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8. Таны ажлын туршлага (одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бѳглѳнѳ үү)
1.
Байгууллагын нэр

Үйл ажиллагааны
чиглэл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

Ажилд орсон он, Ажлаас гарсан он,
сар
сар

Сарын цалин (тѳгрѳг)

Таны ажлын үндсэн үүргүүд:

Таны гаргаж байсан амжилтууд:

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны:

Ажлаас гарсан шалтгаан:

Нэр:

Албан тушаал:

Утас:

Байгууллагын нэр

Үйл ажиллагааны
чиглэл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

2.
Ажилд орсон он, Ажлаас гарсан он,
сар
сар

Сарын цалин (тѳгрѳг)

Таны ажлын үндсэн үүргүүд:

Таны гаргаж байсан амжилтууд:

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны:

Ажлаас гарсан шалтгаан:

Нэр:

Албан тушаал:

Утас:

Байгууллагын нэр

Үйл ажиллагааны
чиглэл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

3.
Ажилд орсон он, Ажлаас гарсан он,
сар
сар

Сарын цалин (тѳгрѳг)

Таны ажлын үндсэн үүргүүд:

Таны гаргаж байсан амжилтууд:

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны:

Ажлаас гарсан шалтгаан:

Нэр:

Албан тушаал:

Утас:
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9. Ажилласан жил 0 бол энэ хуудсыг бѳглѳнѳ үү.
1. Диплом, эрдэм шинжилгээний ажил
Дипломын ажлын сэдэв
Диплом удирдсан багш
Барилгын зориулалт

Үндсэн бүтэц

Товч тайлбар

2. Үйлдвэрийн дадлага
Байгууллагын
нэр

Эхэлсэн он,
сар

Дуусан он,
сар

Зориулалт

Хариуцаж хийсэн ажил

Бусад

1
2
3
4
5
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10. Ажилласан тѳслүүд
Тѳсѳл

Байгууллагын
нэр

Эхэлсэн
он, сар

Дууссан
он, сар

Зориулалт

Давхарын
Хариуцаж хийсэн ажил
ѳндѳр

Бусад

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11. Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаархи тодорхойлолт ѳгѳх хүний
мэдээлэл
Тодорхойлолт гаргах
хүний нэр

Байгууллагын нэр

Албан тушаал

Утас

И-Мэйл

12. Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ:
доод______________ дээд______________ (тѳгрѳг)
13. Таны ажилд орох боломжтой хугацаа: он________ сар______ ѳдѳр______
14. Таны хувь хүний онцлогууд
Таны давуу тал

Таны сул тал

15. Та эрүүл мэндийн хувьд ямар нэгэн зовиуртай эсэх: ___тийм ___үгүй
Тийм бол ямар? …………………………………..
16. Та урлаг, спортын ямар нэгэн авьяастай юу? ___тийм ___үгүй
Тийм бол ямар? …………………………………..
17. Гавьяа шагнал (тѳрийн, салбарын, байгууллагын)
Шагналын нэр

Шагнагдсан он

Хаана ажиллах хугацаанд, ямар чиглэлээр шагнагдсан

Гарын үсэг: __________________
Анкет бѳглѳсѳн ______он ____сар ____ѳдѳр
Бүрдүүлэх материал
1. Иргэний үнэмлэхний хуулбар 1 % /нотариатаар батлуулсан/
2. Цээж зураг 2 %
3. Диплом, үнэмлэхний хуулбар 1% /нотариатаар баталгаажуулсан/
4. НДД , ЭМД дэвтрийн хуулбар
5. Ажиллаж байсан бол ажлын газрын тодорхойлолт
6. Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

Баярлалаа. Танд амжилт хүсье!
Холбоо барих утас: 77117196, 95865151

6

