ЗААВАРЧИЛГАА:
1. Компани өргөдлийг хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй.

2. Анкетийг бөглөхдөө 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, өмнөх албан газрын тодорхойлолт, CV-г хавсаргаж болно.
5. Анкетанд хавсаргасан материалуудыг буцааж өгөх боломжгүй.
6. Хэрэв ажилд орсноос хойш худал хуурмаг зүйл илэрвээс хуурамч мэдүүлэг нь ажлаас халах шалтгаан болно.

АЖИЛ ГОРИЛОГЧИЙН АНКЕТ

2017 оны _ _ сарын _ _ өдөр

1. Ургийн овог: ............................................
2. Эцгийн нэр: ............................................

4. Таны горилж буй албан тушаал: .........................................

3. Өөрийн нэр: ............................................

5. Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ: .....................................

6. Хүйс:  Эмэгтэй

12. Регистр № : _ _, _ _ _ _ _ _ _ _

 Эрэгтэй

7. Төрсөн огноо: _ _ _ _ он _ _ сар _ _ өдөр

13. Иргэний үнэмлэх №: _ _, _ _ _ _ _ _ _

8. Төрсөн аймаг, хот: …………………………

14. Гадаад паспорт

9. Үндэс угсаа: .............................................

15. Жолооны үнэмлэх №: _ _ _ _ _ _ _

10. Улсад ажилласан жил: _ _

№: _ _ _ _ _ _ _ _

Жолооний ангилал: B.

Хэвийн бус нөхцөлд _ _ жил

Сүүлийн 12 сард
авхуулсан фото
зураг

C.

D. Е

Жолоо барьсан жил: _ _

11. Цусны бүлэг: _ _

16. Хувийн и-мэйл: ............................................

17. Гэрийн хаяг: ................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
18. Утасны дугаар: .............................. гар, ................................... гэр, ..................................ажил, ......................... бусад
Яаралтай үед холбоо барих хүний нэр: ................................................., утас: ..................................., .................................
19. Төгссөн сургууль
Хаана
/улс, хот, аймаг/

Сургуулийн нэр

Элсэн орсон
он, сар

Төгссөн он,
сар

Эзэмшсэн мэргэжил

Зэрэг
цол

Бичих

Ойлгох

Голч
оноо

20. Гадаад хэлний мэдлэг
Хэл

Ярих
Муу

Англи хэл
Орос хэл

Дунд

Унших
Сайн

Муу

Дунд

Сайн

Муу

Дунд

Сайн

Муу

Дунд

Сайн

21. Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд
Хаана
/улс, хот, аймаг/

Сургалт хийсэн
байгууллага

Сургалтын нэр

Хамрагдсан
он сар

Үргэлжилсэн
хугацаа

Олгосон мэргэшил, зэрэг,
ур чадвар

22. Компьютерийн мэдлэг
Программ

Microsoft
Word

Microsoft
Excel

Microsoft
Access

Microsoft
Powerpoint

Photo
shop

Corel
Draw

Auto
CAD

Бvрэн эзэмшсэн
Хэрэглээний
түвшинд
Анхан шатны
түвшинд
23. Гэр бүлийн хүмүүсийн байдал (Одоо хамт амьдарч байгаа )
Овог нэр /бүтнээр /

Таны
юу
болох

Төрсөн
он сар
өдөр

Төрсөн
газар

Мэргэжил

Эрхэлж буй
ажил, алба

Ажиллаж,
сурч байгаа
байгууллага

Утасны
дугаар

24. Ураг төрлийн байдал (эцэг эх болон єрх гэр тусгаарлан гарсан төрсөн ах, эгч, дүү, хүүхэд... гэх мэт )
Овог нэр /бүтнээр /

Таны
юу
болох

Төрсөн
он сар
өдөр

Төрсөн
газар

Мэргэжил

Эрхэлж буй
ажил, алба

Ажиллаж,
сурч байгаа
байгууллага

Утасны
дугаар

25. Таны ажлын туршлага /Доорхи хэсэгт та анх ажиллаж эхэлснээс хойших бүх ажлуудаа жагсааж бичнэ үү/
1).

Байгууллагын нэр

Үйл ажиллагааны
чиглэл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

Таны ажлын үндсэн үүргүүд

албан тушаал

2).

Байгууллагын нэр

Үйл ажиллагааны
чиглэл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

3).

Байгууллагын нэр

Үйл ажиллагааны
чиглэл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

Ажлаас гарсан
он, сар, өдөр

Сарын
цалин

Ажлаас гарах болсон шалтгаан

Ажилд орсон
он, сар, өдөр

Ажлаас гарсан
он, сар, өдөр

Таны гаргаж байсан амжилтууд

Таныг удирдаж байсан албан тушаалтан
албан тушаал

Ажилд орсон
он, сар, өдөр

утас

Таны ажлын үндсэн үүргүүд

нэр

Ажлаас гарах болсон шалтгаан

Таны гаргаж байсан амжилтууд

Таныг удирдаж байсан албан тушаалтан
албан тушаал

Сарын
цалин

утас

Таны ажлын үндсэн үүргүүд

нэр

Ажлаас гарсан он,
сар, өдөр

Таны гаргаж байсан амжилтууд

Таныг удирдаж байсан албан тушаалтан
нэр

Ажилд орсон
он, сар, өдөр

утас

Ажлаас гарах болсон шалтгаан

Сарын
цалин

4).
Байгууллагын нэр

Үйл ажиллагааны
чиглэл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

Ажилд орсон
он, сар, өдөр

Таны ажлын үндсэн үүргүүд

Сарын
цалин

Таны гаргаж байсан амжилтууд

Таныг удирдаж байсан албан тушаалтан
нэр

Ажлаас гарсан он,
сар, өдөр

албан тушаал

Ажлаас гарах болсон шалтгаан

утас

26. Та урлаг, спортын авъяас, чадвар
Ямар төрлөөр

Хэдэн жил хичээллэсэн

Зэрэг, шагналтай эсэх

27. Таны сургаж дадлагажуулж байсан хүмүүсийн мэдээлэл
Овог, нэр

Мэргэжил

Одоо хаана
ажиллаж байгаа

Албан тушаал

Хугацаа

Утас

28. Таны авч байсан гавъяа шагнал /төрийн, салбарын, байгууллагын/
Шагналын нэр

Шагнагдсан он

Хаана ажиллаж байх хугацаандаа шагнагдсан

29. Та эрүүл мэндийн хувьд анхаарах ямар нэгэн зовиуртай эсэх: ___________________________________
Дотор

Мэдрэл

Мэс
засал

Сонсгол

Хараа

Сүрьеэ

Арьс
өнгө

Харшил Халдварт

Архаг
хууч

Эмэгтэйчүүд

Өвчингүй
Өвдөнө
Энд агуулагдаж байгаа мэдээллүүд нь миний мэдлэг, итгэл, үнэмшлийн хүрээнд үнэн зөв болохыг батлаж байна.
/Тогтмол хэрэглэгддэг нэр болон гарын үсэг/
2017 оны _ _ сарын _ _ өдөр

/ ……………………………./

