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ЗААВАРЧИЛГАА:

1. Ажил горилогчийн анкет бөглөхдөө гаргацтай үнэн зөв бөглөнө
(Хэрэв ажилд орсноос хойш худал бөгөлсөн нь тогтоогдвол ажлаас халах шалтгаан болно. )

2. Анкет бөглөхдөө цээж зураг болон цахим үнэмлэх, боловсролын диплом, лиценз, сертификатуудыг заавал
хавсаргана
(Шаардлагатай тохиолдолд сургууль болон ажиллаж байсан албан газрын тодорхойлолт, CV хавсаргана.)

АЖИЛД ГОРИЛОГЧИЙН АНКЕТ

3x4

Таны сонирхож буй албан тушаал :
Таны хүсч буй цалин :

Сүүлийн 12
сарын дотор
авхуулсан зураг

Ажилд орох боломжтой огноо :
Одоо эрхэлж буй ажил : ——
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
13.
14.
15.
16.

Ургийн овог:
8. Регистр:
Эцгийн нэр:
9. Гадаад паспорт :
Өөрийн нэр:
10. Жолооны үнэмлэх:
Төрсөн газар:
11. Улсад ажилласан жил:
Үндэс угсаа:
Үүнээс хортой нөхцөлд …….. жил
Хүйс : эрэгтэй, эмэгтэй
12. Email:
Нас:
Гэрийн хаяг :
Утас : (гар)
(гэр)
Онцгой үед холбоо барих хүний нэр болон дугаар:
Гэр бүлийн байдал : (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс)
Гэрлэсэн эсэх :
Ам бүлийн тоо :
Хүүхдийн тоо :
Таны юу
болох

Овог нэр

Төрсөн он

Төрсөн аймаг

Одоо эрхэлж буй
ажил

Холбоо барих утас

17. Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол (Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ)
Хаана, ямар сургууль

Элссэн

Төгссөн

Эзэмшсэн мэргэжил, боловсролын

төгссөн

он,сар

он,сар

зэрэг цол

Голч
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18. Гадаад хэлний мэдлэг
Сонсож ойлгох

Хэл

сайн

дунд

муу

Өөрөө ярих
сайн

дунд

Уншиж ойлгох
муу

сайн

дунд

муу

Бичиж орчуулах
сайн

дунд

муу

19. Сургалт, дадлага (таны мэргэжлээрээ болон өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэлээр хамрагдаж байсан
сургалт, дадлага)
Хаана ямар байгууллагад

Огноо

Ямар чиглэлээр

Үргэлжилсэн хугацаа

20. Авъяас чадвар
Хэдэн жил
хичээллэсэн

Урлаг спортын төрөл

Зэрэг, шагналтай эсэх

21. Шагнал (Улсын чанартай тэмцээн, уралдаан болон алдар цол, одон медаль мөн гадаад орноос
авсан шагналуудыг бичнэ)
Ямар байгууллагаас тодорхойлсон

Хэдэн онд

Шагналын нэр

22. Эрүүл мэндийн хувьд анхаарах ямар нэгэн зовиуртай эсэх:
Дотор

Мэдрэл

Мэс
засал

Сосгол

Хараа

Сүрьеэ

Арьс
өнгө

Харшил

Халдвар

Архаг
хууч

Эмэгтэй
чүүд

Өвчингүй
Өвдөнө

A2

!

23. Таны ажлын туршлага (Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү)
а)

Байгууллагын нэр

Бизнесийн төрөл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

Таны ажлын үндсэн үүргүүд

Ажилд орсон
он,сар

Албан тушаал:

Сарын цалин
/₮/

Таны гаргаж байсан амжилтууд

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны :
Нэр:

Ажлаас гарсан
он,сар

Ажлаас гарсан шалтгаан

Утас:

б)

Байгууллагын нэр

Бизнесийн төрөл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

Таны ажлын үндсэн үүргүүд

Ажилд орсон
он,сар

Албан тушаал:

Сарын цалин
/₮/

Таны гаргаж байсан амжилтууд

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны :
Нэр:

Ажлаас гарсан
он,сар

Ажлаас гарсан шалтгаан

Утас:

в)

Байгууллагын нэр

Бизнесийн төрөл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

Таны ажлын үндсэн үүргүүд

Албан тушаал:

Ажлаас гарсан
он,сар

Сарын цалин
/₮/

Таны гаргаж байсан амжилтууд

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны :
Нэр:

Ажилд орсон
он,сар

Ажлаас гарсан шалтгаан

Утас:
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24. Таныг сургаж дадлагажуулж байсан хүний мэдээлэл
Овог Нэр

Мэргэжил

Одоо ажиллаж байгаа газар албан
тушаал

Хугацаа

Утас

25. Таны давуу ба сул тал
Таны давуу тал

Таны сул тал

БУСАД
1. Та үндсэн мэргэжлээсээ гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхол (хүсэлтэй) вэ?
a.
б.
2. Тогтвор суурьшилтай ажиллах жил : 1 жил хүртэл, 1-3 жил, 3-аас дээш жил
3. Таны найз нөхөд, хамаатан садан манай компанитай ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулдаг,
бусад компанид ажилладаг уу?
Үгүй
Тийм тайлбар: __________________________________
4. Өөрийнхөө талаар нэмж танилцуулах боломж :

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

БАЯРЛАЛАА, ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ.
Гарын үсэг ………………………………/

/

Огноо………………………
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