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АЖИЛ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

СОНИРХОЖ БУЙ АЖЛЫН БАЙР

1.___________________________
2.__________________________
Овог:_______________________________

Нэр:__________________________________

Регистрийн дугаар:_____________________ Төрсөн огноо: ________сар:_____өдөр:_____
Эрэгтэй:

Эмэгтэй:

И-мэйл хаяг:_______________________________________

Оршин суугаа хаяг:_______________________________________________________________________________

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

________________________________________________________________________________________________
Өөрийн утас:_______________________________ Гэрийн утас:_________________________________________
Нийгмийн даатгалын дэвтэр№_________________ Эрүүл мэндийн даатгал№______________________________
Яаралтай үед холбоо барих хүний нэр, утас:
Нэр:__________________________/утас______________________/тантай ямар холбоотой хүн бэ?/____________
Гэр бүлийн байдал: Ам бүлийн тоо:______
Таны хэн
болох

Нэр

Нас

Одоо эрхэлж байгаа ажил

Утас

Таны хүсч буй цалин хүлээлт:
_______________________

Та жолооны үнэмлэхтэй юу?
Үгүй;
Тийм
Энгийн жолооны үнэмлэхийн дугаар ___________
....................... ангилалтай.
Мэргэшсэн жолооны үнэмлэхийн дугаар ________
...................... ангилалтай.

Ажилд орох боломжтой өдөр:
_______он ____сар ____өдөр

БОЛОВСРОЛ

Таны эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ/
Төгссөн
сургууль

Сургуулийн
нэр

Суралцсан Төгссөн Сурлагын үнэлгээ
хугацаа
он
голч дүн хувь

Эзэмшсэн мэргэжил,
боловсролын зэрэг

Дунд
сургууль
Их, дээд
сургууль
Их, дээд
сургууль
Бусад

МЭРГЭЖИЛ

Курс дамжаанд суралцаж төгссөн, мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
Сургууль, курс, дамжааны нэр

Суралцсан Төгссөн
хугацаа
он

Эзэмшсэн мэргэжил

Үнэмлэх
сертификатын дугаар

Гадаад хэлний мэдлэг:
Ярьсныг ойлгох

Гадаад хэл

УР ЧАДВАР

Сайн

Дунд

Өөрөө ярих
Муу

Сайн

Дунд

Бичиж орчуулах

Уншиж ойлгох
Муу

Сайн

Дунд

Муу

Сайн

Дунд

Муу

Компьютер ашиглах түвшин:
Ажиллах чадвар
Компьютерийн програмын нэр
Онц

Сайн

Дунд

Муу

MS Word
MS Excel
MS Power point
Outlook
Diamond
Бусад тусгай програмуудаас:

Ажиллаж байсан
байгууллага

Эрхэлж байсан
албан тушаал

Ажилд орсон
Ажлаас
огноо
гарсан огноо

Авч байсан
цалин

Ажлаас гарсан шалтгаан

Таны ажлын үндсэн үүргүүд:

АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Удирдах албан тушаалтны нэр ______________________ утас_________________________________
Эрхэлж байсан
албан тушаал

Ажиллаж байсан
байгууллага

Ажилд орсон
Ажлаас
огноо
гарсан огноо

Авч байсан
цалин

Ажлаас гарсан шалтгаан

Таны ажлын үндсэн үүргүүд:

Удирдах албан тушаалтны нэр ________________________ утас______________________________
Эрхэлж байсан
Ажиллаж байсан
Ажилд орсон
Ажлаас
Авч байсан
албан тушаал
байгууллага
огноо
гарсан огноо
цалин

Ажлаас гарсан шалтгаан

Таны ажлын үндсэн үүргүүд:

Удирдах албан тушаалтны нэр__________________________________ утас______________________

БУСАД

Та удаан хугацаагаар ажилгүй байсан бол тайлбар өгнө үү:

Таны давуу ба сул тал:
Давуу тал

Сул тал

Таны авч байсан шагнал урамшуулал:
Шагналын нэр

Хаанаас

Шагнуулсан үндэслэл

Хэдэн онд

Та урлаг спортын ямар нэгэн авьяастай юу?
Урлаг, спортын төрөл

Хэдэн жил
хичээллэсэн

Зэрэг, шагналтай эсэх

Та үндсэн мэргэжлээсээ гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой ба чадвар туршлагатай вэ?
(Жишээ нь: Мужаан мэргэжилтэй бол шат угсрагч давхар ажиллаж чадна гэх мэт.)
1. _________________________ 2. ______________________________________
3. _________________________

4. ______________________________________

ÁÓÑÀÄ

Та өөрийнхөө талаар нэмэлт мэдээлэл байвал өгнө үү! (эзэмшиж, мэргэшсэн чадварууд, онцгой авьяас чадвар,
сонирхол, алдар цол өргөмжлөл, давхар эрхэлдэг ажил, г. м.)
________________________________________________________________________________________________
Таны мэдлэг чадвар болон бусад зүйлийн талаар тодорхойлох 3 хүн /өмнөх ажил олгогч нараас/:
Хаана, ямар
Овог, нэр
Албан тушаал
Хаяг, утас
байгууллагад

Манай компанид ажлын орон тоо гарсан тухай мэдээллийг хаанаас авсан бэ? /урд нь  тэмдэглэгээ хийх/
Тус компанийн ажилтнаас;
Сонин болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн зараас;
Найз, садан төрлөөсөө;
Компанитай холбоо барьж, эсвэл өөрөө ирж;
Бусад: /дээр дурдаагүй ямар мэдээллийн сувгаар/ ________________________________________________
Манай байгууллагад таны ойр дотнын хүмүүс ажилладаг уу?____________________________________________
Та урьд өмнө ял шийтгэл эдэлж байсан уу? Эсвэл ямар нэг гэмт хэрэгт татагдан шалгагдаж байсан уу?
Үгүй:_____ Тийм:_____ бол:_______________________________________________________________________
Өргөдөл гаргагчийн гарын үсэг:_________________ Өргөдөл гаргасан огноо:_______________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“НБИК ХХК”-д ажилд орохыг хүссэн өргөдлийг хүлээж авснаар өргөдөл гаргагчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага
хүлээхгүй.
Өргөдлийн шалгаруулалтад тэнцсэн тохиолдолд утсаар холбогдож хариу өгөх буюу өргөдөл гаргаг ч бүрд хариуг
мэдэгдэхгүй болно.
Анкетыг бичихдээ бүх асуултад товч тодорхой хариулж, товчилсон үг хэрэглэхгүй байхыг анхаарна уу.
Анкетад цээж зураг, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, диплом, үнэмлэхийн хуулбар, өмнө ажиллаж байсан ажлын газрын
тодорхойлолт, ЭМД, НДД-ийн хуулбарыг хавсаргана.
Анкетад хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй.
Ажил горилогч нь анкетад худал мэдээлэл өгч эсхүл нуун дарагдуулж ажилд орсноор ажлаас халагдана гэдгийг хүлээн
зөвшөөрч байгаа бөгөөд гомдол гаргахгүй байх болно.

