АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ
Санамж:
20.... он.... сар... өдөр
1.
Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултад үнэн зөв, товч тодорхой, үг товчлохгүй, бөглөхийг анхаарна уу.
2.
Та худал мэдээлэл өгөх, хуурамч бичиг баримт бүрдүүлэх тохиолдолд энэ нь эргээд ажлаас халагдах үндэслэл болно гэдгийг анхаарна
уу.
3.
Дараах шаардлагатай материалыг хавсаргана уу.
•
Цээж зураг /3%, 3:4 хэмжээтэй/
•
Диплом (Сертификат, мэргэжлийн үнэмлэх) болон иргэний үнэмлэхийн хуулбаруудыг нотариатаар баталгаажуулах
4.
Компани ажилд орохыг хүсэгчийн анкетыг хүлээн авснаар ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй болохыг
анхаарна уу.
5.
Анкетад хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй ба бид таны хувийн мэдээллийг өөр зорилгоор ашиглахгүй болно.

1. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
Таны сонирхож буй ажлын байрны нэр ...............................................................
Сонирхож буй цалингийн хэмжээ .........................................................................
3х4

Регистрийн дугаар
1.1 Ургийн овог ........................................... Эцэг /эх/-ийн нэр: ………………………….
1.2 Нэр: …………………………….................
1.3 Төрсөн ………. .он……….сар………..өдөр
1.4 Цэргийн алба хаасан эсэх?

үгүй

тийм

1.5 Цэргийн алба хаасан хэлбэр? ....................................................................................
1.6 Улсад ажилласан жил:............................. Хэвийн нөхцөлд ажилласан жил:................ Хэвийн бус нөхцөлд
ажилласан жил:.............................
1.7 Та эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас групп тогтоолгосон эсэх? үгүй

тийм

1.8 Төрсөн аймаг, хот ………………………...................... сум, дүүрэг………………………………………...................
1.9 Оршин суугаа хаяг: ……………………………................. аймаг, хот……………………………………сум, дүүрэг
…………баг/хороо........................байр/гудамж............................тоот
1.10

Орон сууцны байдал :

өөрийн

эцэг, эхийн

түрээсийн байранд

зээлийн

1.11

Холбоо барих гар утас ………………….............. Гэрийн утас …………………...... И-мэйл хаяг

……………………………………....
1.12

Онцгой шаардлага гарвал харилцах хүний нэр ...................................................таны юу....................................

болох................................ Утас.........................
1.13

Жолооны үнэмлэхийн №.......................... жолооны ангилал: А

В

С

D Олгосон огноо:............

Хүчинтэй хугацаа:.................................
1.14 3 Гэрчилгээтэй эсэх?

үгүй

тийм

2. БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭШЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2.1 Боловсрол /бүрэн бус дунд, бүрэн дунд, тусгай дунд, дээд боловсрол, магистр, докторын зэргийг оролцуулж он
дарааллаар бичнэ үү/:
Хаана /Улс,
Ямар сургууль
Элссэн Төгссөн
Эзэмшсэн
Боловсрол
Гэрчилгээ,
аймаг, хотын
төгссөн /Сургуулийн
он, сар
он,сар
мэргэжил
ын зэрэг
дипломын
нэр/
нэр/
цол
дугаар, голч
дүн

1

2.2 Мэргэшил /Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр дамжаанд хамрагдсан байдлыг он дарааллаар бичнэ үү:
Үнэмлэх,
Эхэлсэн дууссан
Хугацаа
Хаана, ямар байгууллагад
Ямар чиглэлээр
гэрчилгээний дугаар,
он, сар, өдөр
/хоногоор/
он, сар, өдөр

3. АЖЛЫН ТУРШЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
3.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал:
Байгууллагын нэр
Эрхэлж байсан
албан тушаал

Ажилд орсон, гарсан
Он, сар,
Он, сар,
өдөр
өдөр

Ажлаас гарсан
шалтгаан

Удирдах
албан
тушаалтны
нэр, утас

4. УР ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
4.1 Компьютер болон интернэт ашиглах ур чадвар (түвшинг “+” гэж тэмдэглэнэ):
Түвшин
Программын нэр
Муу
Дунд
Word
Хэрэглээний программ
Excel
Power point
Тусгай зориулалтын

Avtocad
Micromine
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Сайн

программ

Surpac

4.2 Гадаад хэлний мэдлэг (түвшинг “+” гэж тэмдэглэнэ):
Сонсож ойлгох
Ярих
Гадаад хэлний нэр
Дунд Сайн Маш
Дунд
Сайн
сайн

4.3 Гадаад хэлний шалгалтын оноо
Шалгалтын нэр
IELTS
TOEIC
TOEFL
HSK
ESL

Оноо

Унших
Маш
сайн

Дунд

Сайн

Ямар хэлээр

Бичих
Маш
сайн

Дунд

Сайн

Маш
сайн

Шалгалт өгсөн огноо

5. ГЭР БҮЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
5.1 Гэр бүлийн байдал:
гэрлэсэн
гэрлээгүй.
5.2 Өрх толгойлсон эцэг, эх мөн эсэх:
үгүй
тийм
5.3 Гэр бүлд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байгаа эсэх:
үгүй
тийм
5.4 Гэр бүлийн гишүүд (зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ):
Таны
Төрсөн
юу
Овог нэр
Он, сар,
Төрсөн газар
Одоо эрхэлж буй ажил
болох
өдөр

Утас

5.5 Садан төрлийн байдал (Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон түүний эхнэр /нөхөр/ийн эцэг, эх болон хадам эцэг эхийг оруулна):
Таны
Төрсөн
Төрсөн аймаг,
юу
Овог нэр
Одоо эрхэлж буй ажил
Утас
он
хот, сум, дүүрэг
болох
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6.

ШАГНАЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

6.1 Гавьяа шагнал /Төрийн, салбарын, байгууллагын, бусад/:
Шагналын
Хаана ажиллах хугацаанд
Шагнагдсан он, сар, өдөр
нэр/төрөл/ангилал
шагнагдсан

7.

Үнэмлэхийн №

СПОРТЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

7.1 Спортын төрөл, зэрэг /Олон улсын, Төрийн, салбарын, байгууллагын, бусад/:
Хичээллэж
Нийт хэдэн жил
Спортын нэр/төрөл/ангилал
эхэлсэн хугацаа
хичээллэж байгаа

Зэрэг

Таны хобби: .......................................................................................................................................................................
8.

БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

8.1. Хөдөө орон нутагт ээлжийн зохицуулалтаар ажиллах боломжтой эсэх
8.2. Өмнөговь аймагт шилжин суурьшиж, ажиллаж амьдрах боломжтой эсэх

Тийм
Тийм

Үгүй
Үгүй

8.3 Таны хувцасны өмсгөлийн хэмжээ /цамц, өмд, гутал/ ............................................................................................
8.4 Та ямар мэдээллийн эх үүсвэрээс нээлттэй ажлын байрны мэдээллийг авсан бэ?
.............................................................................................................................................................................................
8.5 Та өөрийнхөө талаар нэмэлт мэдээлэл байвал өгнө үү ..........................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Дээрх мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж гарын үсгээ зурна уу. /........................……….....…........../
Баярлалаа. Танд амжилт хүсье!
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