АЖИЛТНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ АНКЕТ

Анхааруулга:
1. Анкетын бөглөхөөс өмнө сайтар уншиж анхааралтай бөглөнө үү.
2. Анкетыг зөвхөн өөрийн гараар, хар эсвэл хөх өнгийн балаар гаргацтай, үгийн товчлолгүй бөглөнө үү.
3. Санаатай ба санамсаргүйгээр худал мэдээлэл өгсөн тохиолдолд сүүлд гарч болох үр дунгээс компанийн Захиргаа, хүний
нөөцийн алба хариуцлага хүлээхгүй; дутуу, тодорхой бус бол дахин бөглүүлэх болохыг мэдэгдъе.

Харъяалагдаж буй алба __________________________________________________________________________
Албан тушаал: __________________________________________________________________________________

1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
1.1 Ургийн овог: ________________________
1.2 Эцэг/эх/-ийн нэр:________________________ Өөрийн нэр:_________________________
1.3 Хүйс:

эрэгтэй

Регистрийн № _______________________

эмэгтэй

1.4 Төрсөн: ___________ /он/_______ /сар/_______ /өдөр/
1.4 Төрсөн аймаг, хот: ________________________ сум, дүүрэг: _______________________

Сүүлийн 3 сард
авахуулсан
цээж зураг
(3*4)

төрсөн газар: _____________________________
1.5 Үндэс угсаа: ________________________ 1.6 Нийгмийн гарал: _____________________
1.7 Цусны бүлэг:

0 (I)

A(II)

B(III)

AB(IV)

1.8 Гэрлэсэн эсэх: ганц бие

гэрлэсэн

бэлэвсэн

салсан

1.9 НД дэвтрийн № ________________________

ЭМД гэрчилгээний № ________________________

1.10 Ажлын үнэмлэхийн № ________________________ Гадаад паспортын № ________________________
1.11 Жолооны үнэмлэхийн № ________________________ Ангилал ________________________
1.10 Оршин суугаа хаяг:

дүүрэг/сум __________________________________; хороо/баг ____________________;
хороолол _________________________; байр/гудамж ___________; тоот ___________;

1.11 Орон сууцны
нөхцөл:

1.
5.

Орон сууц
Гэр

2.
6.

Амины орон сууц 3.
Хашаа байшин

Нийтийн байр

1.12 Орон сууцны
эзэмшил

1.
5.

Хувийн
8 хувийн зээл

2.
6.

Түрээсийн
3.
Бусад банкны зээл

Эцэг, эх, хамаатаны

Хувийн гар утасны №

Албаны гар утасны №

Гэрийн утасны №

Ажлын гадуур утасны №

Шуудангийн хайрцагны №:

Ажлын дотуур утасны №

Хувийн @ хаяг:

Албаны @ хаяг:

Яаралтай үед холбогдох
хүний нэр, хэн болох, утасны
дугаар

Яаралтай үед холбогдох
хүний нэр, хэн болох, утасны
дугаар

4.

Оюутны байр

4.

Компанийн

2. БОЛОВСРОЛ, ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2.1 Ерөнхий боловсрол
Ямар сургууль
төгссөн

Элссэн
огноо

Хаана

1

Төгссөн
огноо

Боловсролын зэрэг

Голч
дүн

2.2 Их дээд сургууль
Ямар сургууль
төгссөн

Элссэн
огноо

Хаана

Төгссөн
огноо

Эзэмшсэн мэргэжил

Боловсролын зэрэг

Голч
дүн

2.3 Мэргэшлийн бэлтгэл (компанийн болон гадаад, дотоодын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинар, курст суралцсан байдал).
Хаана, ямар
байгууллага/сургууль

Хамрагдсан
огноо

Хамрагдсан
хугацаа

Ямар
сэдэв, чиглэлээр

Үнэмлэх,
гэрчилгээний
дугаар

2.3 Гадаад хэлний мэдлэг (түвшинг “” гэж тэмдэглэнэ үү).
Гадаад хэлний
нэр

Шалгалтын нэр

Үзсэн
хугацаа

Гүнзгий

Ахисан

Сургалтанд хамрагдсан хугацаа

Дунд

Шалгалт өгсөн он, сар, өдөр

TOEFL, TOEIC

..................... он ............. сар ........... өдөр

IELTS

..................... он ............. сар ........... өдөр

Бусад:

Анхан

Шалгалтын оноо

..................... он ............. сар ........... өдөр

2.4 Компьютерын мэдлэг (түвшинг “” гэж тэмдэглэнэ үү).
Таны чадварын
түвшин

MS
Word

MS
Excel

MS
Powerpoint

Adobe
Photoshop

Interactive
Diamond

Autocad

3D Max

Бусад:

Интернет
ашиглалт

Анхан шатны
Хэрэглээний
Бүрэн эзэмшсэн

3. АЖЛЫН ТУРШЛАГА
6.1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал (Сүүлчийн ажлаасаа эхлэн бичнэ үү.
Хаана, ямар байгууллага

Албан тушаал

Томилогдсон
огноо

2

Чөлөөлөгдсөн
огноо

Чөлөөлөгдсөн
шалтгаан

4. ГАВЪЯА ШАГНАЛ ЦОЛ, ӨРГӨМЖЛӨЛ
Шагнагдсан огноо

Шагналын нэр

Хаана ажиллах хугацаанд шагнагдсан

5. ХӨДӨЛМӨРИЙН САХИЛГА, ШИЙТГЭЛ
Шийтгэл
оногдуулсан огноо

Зөрчлийн утга

Сахилгын төрөл
(тойруулж зурна уу)

Авсан арга хэмжээ

Сануулга
Цалингийн 10% / 20%
Зөрчлийн акт / Бусад
Сануулга
Цалингийн 10% / 20%
Зөрчлийн акт / Бусад
Сануулга
Цалингийн 10% / 20%
Зөрчлийн акт / Бусад

6. НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ, ЗЭЭЛ, ТЭТГЭЛЭГ; НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БҮРТГЭЛ
Халамж, зээлийн нэр
төрөл

Эхэлсэн огноо

Групп, тэтгэвэр
(тойруулж зурна уу)
тогтоолгосон:

......... он ..... сар .... өдөр

Дууссан огноо

Улсад НД төлж
ажилласан нийт
хугацаа

Хэмжээ
(төгрөг)

................ жил
............. сар

Тайлбар

НД завсардсан
нийт хугацаа

............... жил
............. сар

7. ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ СУДАЛГАА
7.1 Цэргийн жинхэнэ алба хаасан эсэх:
Үгүй
Тийм бол:
7.2 Цэргийн үүрэгтний үнэмлэхийн дугаар: ________________________ ; Цол: _________________________ ;
7.3 Цэргийн албанд татагдсан огноо: __________он ____сар ____өдөр Халагдсан огноо: : __________он ____сар ____өдөр
7.4 Эзэмшсэн мэргэжил: _________________________________________________________________________
8. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ
8.1
Гэр бүлийн байдал: Ам бүлийн тоо .................... (зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ үү).
Хэн
болох

Овог нэр /бүтэн бичих/

Хүйс

Төрсөн он,
сар, өдөр

Төрсөн
аймаг, сум,
хот

3

Хаана, ямар ажил
эрхэлдэг

Холбогдох
утас

9. УРАГ ТӨРЛИЙН БАЙДАЛ
Таны эцэг, эх, ах, эгч, дүү, хадам эцэг, эх болон өрх тусгаарласан хүүхдүүдийг оруулан бичнэ үү.
Хэн
болох

Овог нэр

Төрсөн аймаг, сум,
хот

Төрсөн огноо

Хаана, ямар ажил
эрхэлдэг

Холбоо барих
утас

10. САДАН ТӨРЛИЙН СУДАЛГАА
Макс группт болон “Сүү”ХК –д гэр бүл, садан төрлийн тань холбоотой хүн байгаа эсэх.
Үгүй

Тийм бол:

Таны хэн
болох

Овог нэр

Хаана ажилладаг

Одоо эрхэлж буй ажил,
албан тушаал

11. УРЛАГ, СПОРТЫН АВЪЯАС
10.1 Спортын ур чадвар, амжилт; “Сүү”ХК-ийн зүгээс зохион байгуулсан тэмцээнд оролцсон байдал
(түвшинг “” гэж тэмдэглэнэ үү):

Спортын төрөл

Тэмцээнд
оролцсон
эсэх

Түвшин
Сайн

Дунд

Муу

Зэрэг, шагналтай
эсэх

10.2 Урлагийн авъяас, хобби болон өөрийн сонирхдог бусад зүйлс:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Дээрх мэдээллийг баталсан:
_________ оны ______ сарын ______ өдөр

________________________________
/гарын үсэг/
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