МӨНХИЙН ҮСЭГ
ГРУПП

АЖИЛ ХҮСЭГЧИЙН
АНКЕТ

Группын ажилтан бөглөнө:
Удирдлагад танилцуулах
Нөөцөнд авах

Тэнцэхгүй

Бусад: .......................................

Ургийн овог: ________________________ Ýöýã /ýõ/-èéí íýð:_______________________
ªºðèéí íэр:_________________________ Үндэс угсаа: ___________________________
Òºðñºí îí_____ ñàð_____ ºäºð_____

Хүйс: эрýãòýé

эмýãòýé

Òºðñºí àéìàã, õîò:______________ ñóì, ä¿¿ðýã:______________ òºðñºí ãàçàð:_______________
Нийгмийн гарал: __________________
Îдоо оðøèí ñóóãàà õàÿã: _____________________________________________________________
Регистрийн дугаар:____________________________ Иргэний үнэмлэхний дугаар: ______________________________
НДД-н дугаар:________________________________ ЭМД-н дугаар: __________________________________________
E-mail хаяг: ______________________________
Óòàñíû äóãààð: а. Гар утас: ______________________ б. Гэрийн утас: __________________________

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Яаралтай холбоо барих хүний нэр: _________________________ утасны дугаар:___________________________
Ãýð á¿ëèéí áàéäàë: Ам бүлийн тоо
Òàíû хэн
болох

Овог, нэр

______

Гэр бүл батлуулсан эсэх: а.Тийм б. Үгүй
Нас

Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë /сургууль/

Утасны
дугаар

Ураг төрлийн байдал / Төрсөн эцэг, эх, ах, дүү, өрх тусгаарласан хүүхдээ бичнэ/
Òàíû хэн
болох

Овог, нэр

Нас

Îäîî ýðõýëæ áóé àæèë /сургууль/

Орон сууцны нºхцºл: а. Хувийн орон сууц б. Түрээсийн орон сууц в. Хашаа-байшин г.Хашаа-гэр д. Хамаатны айлд
Цэргийн алба хаасан эсэх: а. Тийм б. Үгүй

Боловсролын байдал: /еðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéã îðóóëàí áè÷íý/.
Суралцсан
хугацаа

БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ

Сургуулийн нэр

Төгссөн
он

Эзэмшсэн мэргэжил

Голч дүн

Курс дамжаанд суралцаж төгссөн, мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:
Суралцсан
хугацаа

Сургуулийн нэр

Төгссөн
он

Үнэмлэх
сертификатны
дугаар

Эзэмшсэн мэргэжил

Ãàäààä õýëíèé ìýäëýã
Хэлний нэр

Үзсэн
хугацаа

ßðüñíûã îéëãîõ
Ñàéí

Äóíä

Ìóó

ªºðºº ÿðèõ
Ñàéí

Äóíä

Ìóó

Óíøèæ îéëãîõ
Ñàéí

Äóíä

Áè÷èæ îð÷óóëàõ

Ìóó

Ñàéí

Äóíä

Ìóó

Ур чадвар /хоосон нүдэнд бичигдээгүй орхигдсон ур чадвар байвал нөхөж бичиж болно/.
Түвшин

УР ЧАДВАР

№

Ур чадварын чиглэл

Сайн

Дунд

Тааруу Мэдэхгүй

Комьпютерийн
программ

1

Мэргэжлийн

Word

2

Асуудал боловсруулах

Excel

3

Санаа бодлоо бичгээр
илэрхийлэх

Санхүүгийн
программ

4

Санаа бодлоо амаар
илэрхийлэх

Интернет очинд
ажиллах

5

Хүнтэй ярилцах

6

Оновчтой шийдвэр
гаргах

7

Удирдан зохион
байгуулах

8

Бие даан ажиллах

9

Хариуцлага хүлээх

10

Багаар ажиллах

11

Шинэ санаа гаргах

Түвшин
Сайн

Дунд

Тааруу

Мэдэхгүй

Àæèë ýðõëýëòийн байдал /одоо эрхэлж буй болон хамгийн сүүлд эрхэлж байсан ажлаасаа эхлэн бичнэ үү/

АЖЛЫН ТУРШИЛГА

1. Байгууллагын
нэр

Бизнесийн төрөл

Таны эрхэлж байсан
албан тушаал

Àæилд орсон
огноо

Ажлаас гарсан
огноо

Àâ÷ áàéñàí
öàëèí

Ажлаас гарсан шалтгаан

Таны ажиллах хугацаандаа гаргасан амжилтууд

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны тань:

Судласан тэмдэглэл

Овог, нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утасны
дугаар

2. Байгууллагын
нэр

Бизнесийн төрөл

Таны эрхэлж байсан
албан тушаал

Àæилд орсон
огноо

Ажлаас гарсан
огноо

Àâ÷ áàéñàí
öàëèí

Ажлаас гарсан шалтгаан

Таны ажиллах хугацаандаа гаргасан амжилтууд

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны тань:

Судласан тэмдэглэл

Овог, нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утасны
дугаар

3. Байгууллагын
нэр

Бизнесийн төрөл

Таны эрхэлж байсан
албан тушаал

Àæилд орсон
огноо

Ажлаас гарсан
огноо

Àâ÷ áàéñàí
öàëèí

Ажлаас гарсан шалтгаан

Таны ажиллах хугацаандаа гаргасан амжилтууд

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны тань:

Судласан тэмдэглэл

Овог, нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утасны
дугаар

4. Байгууллагын
нэр

Бизнесийн төрөл

Таны эрхэлж байсан
албан тушаал

Àæилд орсон
огноо

Ажлаас гарсан
огноо

Àâ÷ áàéñàí
öàëèí

Ажлаас гарсан шалтгаан

Таны ажиллах хугацаандаа гаргасан амжилтууд

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны тань:

Судласан тэмдэглэл

Овог, нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утасны
дугаар

Та удаан хугацаагаар ажилгүй байсан бол тайлбар өгнө үү ..............................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Таны авч байсан шагнал урамшуулал:
Шагналын нэр

Хаанаас

Он

Шагнуулсан үндэслэл

Та урлаг спортын ямар нэг авъяастай юу?
Урлаг спортын төрөл

Хичээллэсэн хугацаа

Зэрэг шагналтай эсэх

Таны давуу ба сул тал:
Давуу тал

Сул тал

Та өөрийнхөө талаар нэмэлт мэдээлэл байвал өгнө үү! (Сонгуульт ажил, эзэмшиж, мэргэшсэн чадварууд, онцгой авьяас
чадвар, сонирхол, алдар цол өргөмжлөл, давхар эрхэлдэг ажил, г. м.)
..................................................................................................................................................................................................

БУСАД

..................................................................................................................................................................................................
Та ямар чиглэлээр эсвэл ямар албан тушаал ажиллах сонирхолтой байна вэ? /чухлаас нь дараалуулж бичнэ үү/
1. .................................................................................................
2. .................................................................................................
3. .................................................................................................
4. .................................................................................................

Òàíû õ¿ñ÷ áóé öàëèíãèéí äîîä õýìæýý:
.....................................................................
Àæèëä îðîõ áîëîìæòîé ºäºð:
.......... îí .......... ñàð .......... ºäºð

МӨНХИЙН ҮСЭГ ГРУПП–ын нээлттэй ажлын байрны мэдээллийг хаанаас авсан бэ? /урд нь üтэмдэглэгээ хийнэ үү/
Сонин, интернет áîëîí õýâëýë ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéí çàðààñ
Найз, төрөл садангаас ......................................................................................................
Êîìïàíèòàé холбоо барьж, эсвэл өөрөө ирж
Бусад: /дээр дурьдаагүй ямар мэдээллийн сувгаар/............................................................
Ìàíàé áàéãóóëëàãàд òàíû îéð äîòíû õ¿ì¿¿ñ àæèëëàäàã óó? /Ажилладаг бол нэр албан тушаалыг бичнэ үү./
................................................................................................................................
Та урьд өмнө нь ямар нэг гэмт хэрэгт холбогдож, ял шийтгэл эдэлж байсан уу?
А.Үгүй
1.
2.
3.
4.
5.

Б.Тийм ............................................................................................................................................

Байгууллага өргөдлийг хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй.
Анкетийн шалгаруулалтад тэнцсэн тохиолдолд утсаар хологдож хариу өгөх буюу өргөдөл гаргагч бүрт хариуг мэдэгдэхгүй.
Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултад товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг анхаарна уу.
Ажилтны биеийн байцаалтад хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй болно
Худал мэдээлэл өгч эсхүл нуун дарагдуулж ажилд орсноор ажлаас халагдах болно.

Өргөдөл гаргагчийн гарын үсэг: ............................................................

Өргөдөл гаргасан огноо: .......................................

Үнэн зөв мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа!!!

Шалгалт авсан тэмдэглэл:

БАЙГУУЛЛАГЫН БªГЛªХ ХЭСЭГ

Шалгалт авсан ажилтаны нэр

Албан тушаал

Шалгалын дүн

Тайлбар /Шалгалтын төрөл/

Ярилцлага хийсэн тэмдэглэл:
Ярилцлага хийсэн
ажилтаны нэр

Албан тушаал

Үнэлгээ, тодорхойлолт

