1.Компани анкетийг хүлээж авснаар ажил горлигчийн 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.Анкетанд хавсаргасан материалуудыг буцааж олгохгүй.
5. Бид таны хувийн мэдээлэлийг зөвхөн албан хэрэгцээнд ашиглана.

АЖИЛД БҮРТҮҮЛЭХ АНКЕТ
ТАНЫ СОНИРХОЖ БУЙ АЖЛЫН БАЙР_______________________

1. Óðãèéí îâîã_______________
2. Ýöýã /ýõ/-èéí íýð ___________________íýð___________________
3. Òºðñºí àéìàã, õîò________________ñóì, ä¿¿ðýã_______________
4. ¯íäýñ óãñàà__________________

Зураг

5. Ðåãèñòðèéí äóãààð_____________, НДД-н дугаар_________, ЭМД-н дугаар_______
6. Нас:..........

Хүйс:.............. Жил.............. Орд...........................

7. Утас: гэр:......................... гар:........................ И-мэйл:___________________________
8. Ãýð á¿ëèéí áàéäàë
Òàíû þó
áîëîõ

Ãýð á¿ëèéí á¿ðòãýëä áàéãàà
õ¿ì¿¿ñèéí íýð

Òºðñºí
îí

Òºðñºí àéìàã , õîò, ñóì,
ä¿¿ðýã

Îäîî ýðõýëæ áóé
àæèë

9. Таны мэргэжил, боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ./
№

Хаана, ямар сургууль төгссөн

Элссэн он

Төгссөн он

Диплом, гэрчилгээний дугаар

10. Ажлын туршлага
№

Байгууллагын нэр, үйл
ажиллагааны чиглэл

11. Гадаад хэлний мэдлэг

Албан тушаал

Хэдэн он

Ажлаас гарсан
шалтгаан

Гадаад хэлний нэр

Сонсож ойлгох
сайн

дунд

Уншиж ойлгох

Өөрөө ярих
муу

Сайн

дунд

муу

сайн

дунд

Бичиж орчуулах
муу

сайн

дунд

12. Компьютерийн программ дээр ажиллах чадвар /+, - тэмдгээр тодохойлно уу./
Wicrosof

Түвшин

Word

Wicrosof
Excel

Wicrosof
Powerpoint

Wicrosof
Access

Wicrosof
Project

Photo

Бусад /

shop

мэргэжлийн
программ/

Бүрэн эзэмшсэн
Хэрэглээний
түвшинд
Анхан шатны

13. Та үндсэн мэргэжлээсээ өөр ямар ажил хийж чадах вэ?
________________________________________________________________________
14. Таны авъяас, чадвар, сонирхол ----------------------------------------------------------------15. Таны ойрын 5 жилийн зорилго :.......................................................................................
15. Таны гавьяа шагнал
Д/д

Шагнагдсан он

Шагналын нэр

Тайлбар

16. Таны давуу тал:...................................................................
17. Таны сул тал:.......................................................................
18. Та өөрийн эрүүл мэндийн талаар бичнэ үү........................................................
19. Таны биеийн жин:........................., Биеийн өндөр:......................................
20. Îðøèí ñóóãàà õàÿã:____________________________________________________
Өөрийн

□

Түрээсийн □

Эцэг эх, хамаатан садангийн □

21. Îíöãîé øààðäëàãà ãàðâàë õàðèëöàõ õ¿íèé íýð_______________óòàñ:_________
22. Таны ажилд орох боломжтой хугацаа / он сар өдөр/__________________
Äýýðõ ìýäýýëýë ¿íýí çºâ áîëîõûã áàòàëæ /ãàðûí ¿ñýã/:____
201.. оны____ сарын____ ºдºр

муу

