БОРООГОУЛД ХХК-ийн АЖИЛ ГОРИЛОГЧИЙН АНКЕТ
Бид Таны мэдээллийн нууцлалыг бүрэн хангах бөгөөд зөвхөн албан хэрэгцээнд
мэдээллийг ашиглах болно.
Санамж: Анкетыг бөглөхдөө асуултад товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг анхаарна уу.
Анкеттай ажилд орох өргөдлөө холбогдох бичиг баримтын хамт хавсаргана уу.
Анкетыг хүлээн авсан байгууллага нь анкет бөглөсөн ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг хариуцлага
хүлээхгүй бөгөөд анкет бусад материалыг буцаан олгохгүй болно.

Сонирхож буй албан тушаал: ______________________________
Таны хүсч буй цалин: _____________________________________
Ажилд орох боломжтой огноо: _____________________________
Гар утас: _______________________________________________
Имэйл хаяг: _____________________________________________
Фэйсбүүк: _______________________________________________
Инстаграм: ______________________________________________
ЛинкэдИн: _______________________________________________
Бусад: __________________________________________________

НЭГ. ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Ургийн овог: __________________ Эцэг/эх-ийн нэр: ___________________ Өөрийн нэр: __________________________
Төрсөн он, сар, өдөр: ___________________ Нас: _______ Хүйс: ________ Цусны бүлэг: _________________________
Төрсөн аймаг/хот: _______________________________
сум/дүүрэг: ________________________________________
Регистрийн дугаар: _______________________________ НДД-ийн дугаар: ___________________________________
Оршин суугаа хаяг:
Оршин сууж буй хугацаа: ____________________________
Аймаг/Хот: _______________________________ Сум/Дүүрэг: ________________________ Хороо/Баг: ______________
Хороолол/Гудамж: ________________________ Байшин/Байр: _______________________ Тоот: ___________________

ХОЁР. ГЭР БҮЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
2.1. Гэр бүлийн байдал /Зөвхөн хамт амьдарч байгаа төрсөн, дагавар, үрчлэн авсан хүүхэд болон төрөл, садангийн хүнийг бичнэ үү/
Гэрлэсэн
Гэрлэсэн огноо:_________________
Гэрлээгүй
Гэр бүлийн гишүүдийн тоо: ________
Таны хэн
болох

Овог, нэр

Төрсөн огноо

Төрсөн газар

Одоо эрхэлж буй ажил
Байгууллагын нэр
Албан тушаал

Холбоо барих
утас

2.2. Төрөл, садангийн байдал / Өрх тусгаарласан төрсөн хүүхэд, Таны болон гэр бүлийн хүний эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, төрсөн ах, эгч,
дүүг бичнэ үү/

Таны хэн
болох

Овог, нэр

Төрсөн огноо

Төрсөн газар

Одоо эрхэлж буй ажил
Байгууллагын нэр
Албан тушаал

Холбоо барих
утас

2.3. Бороогоулд ХХК болон уул уурхайн салбарт Таны хамаатан садан, ураг төрөл, найз нөхөд ажилладаг эсэх: Тийм
Таны хэн
болох

Овог, нэр

Төрсөн огноо

Төрсөн газар

Одоо эрхэлж буй ажил
Байгууллагын нэр
Албан тушаал

Үгүй

Холбоо барих
утас

ГУРАВ. МЭДЛЭГ, БОЛОВСРОЛ
3.1. Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ үү/
Хаана /Улс,
хот, аймаг/

Эзэмшсэн
мэргэжилт

Сургуулийн нэр

3.2. Мэргэшсэн эрхтэй эсэх
Мэргэшсэн эрхийн
нэр

Тийм

Элссэн огноо

Төгссөн огноо

Боловсролын
түвшин

Голч дүн/
Үнэлгээ

Үгүй

Цол, эрх олгосон
байгууллага

Эзэмшсэн мэргэжилт

Эрх авсан огноо

Эрхийн дуусах
огноо

Гэрчилгээний
дугаар

3.3. Хамрагдаж байсан сургалт, дадлага
Хаана /Улс,
хот, аймаг/

Байгууллагын нэр

Сэдэв, чиглэл

Элссэн огноо

3.4. Гадаад хэлний мэдлэг /Тохирох баганад үнэлгээг тавина уу/

Гадаад хэл

Суралцсан хугацаа

Түвшин

Төгссөн огноо

Маш сайн – 5
Дундаас доогуур – 2
Бичих
чадвар

Ярих чадвар

Үргэлжилсэн
хугацаа

Сайн – 4
Муу – 1

Ярьсныг ойлгох
чадвар

3.5. Та ямар нэгэн хэлний түвшин тогтоох шалгалт өгсөн эсэх /TOEFL, IELTS, HSK, GMAT гэх мэт/ Тийм
Шалгалтын нэр

Оноо

3.6. Компьютерийн мэдлэг

Программын нэр ба
түвшин
Анхан шатны түвшин
Хэрэглээний түвшин
Дээд түвшин

Office 365

Оноо авсан огноо

Хүчинтэй хугацаа

Маш сайн – 5
Дундаас доогуур – 2

Сайн – 4
Муу – 1

Photoshop

Интернэтийн
орчинд ажиллах

Голч дүн/
Үнэлгээ

Дунд – 3

Бичиж орчуулах
чадвар

Үгүй
Сертификатын дугаар

Дунд – 3

Нэмж бичих

ДӨРӨВ. АЖЛЫН ТУРШЛАГА
4.1. Хөдөлмөрийн дэвтэр болон нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажсан ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг бичнэ үү.

№

Байгууллагын
нэр

Үйл ажиллагааны
чиглэл

Ажилд
орсон огноо

Албан тушаал

Ажлаас
гарсан огноо

Удирдах албан
тушаалтны нэр

Холбоо
барих
утас

Таны гаргаж байсан амжилт
1

Гаргасан алдаа, дутагдал
Ажлаас гарсан шалтгаан
Таны гаргаж байсан амжилт

2

Гаргасан алдаа, дутагдал
Ажлаас гарсан шалтгаан
Таны гаргаж байсан амжилт

3

Гаргасан алдаа, дутагдал
Ажлаас гарсан шалтгаан

4.2. Хөдөлмөрийн дэвтэр болон нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажаагүй ажил, хөдөлмөр эрхлэлтийг бичнэ үү. /Хувиараа
хөдөлмөр эрхлэлтийг оруулж бичнэ үү/

Байгууллагын
нэр

Үйл
ажиллагааны
чиглэл

Албан тушаал

Ажилд
орсон
огноо

Ажлаас
гарсан
огноо

Удирдах
албан
тушаалтны
нэр

Ажлаас
гарсан
шалтгаан

Холбоо
барих
утас

4.3. Хэрвээ Та нэг болон түүнээс дээш хугацаагаар ажил, хөдөлмөр эрхлээгүй бол шалтгаанаа бичнэ үү.
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

ТАВ. ШАГНАЛ, ШИЙТГЭЛ
5.1. Шагнал /Төрийн болон салбарын, байгууллагын, улсын чанартай уралдаан тэмцээнээс авсан шагналуудыг бичнэ үү/
Шагналын нэр

Олгосон байгууллага

Шагнагдсан огноо

5.2. Урьд өмнө нь ял шийтгэл, эсвэл ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх:

Тайлбар

Тийм

Үгүй

5.3. Нэмэлт мэдээлэл
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

ЗУРГАА. АВЪЯАС, ЧАДВАР
6.1. Та урлаг, спортын авъяасаа бичнэ үү.
Төрөл

Хичээллэсэн хугацаа

Биеийн өндөр __________
Зэрэг, цол

Биеийн жин __________
Гаргасан амжилт

6.2. Таны хобби
____________________________________________________________________________________________________________

ДОЛОО. ТАНЫ ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
7.1. Таны ирээдүйн зорилго
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
7.2. Таны 5-н жилийн төлөвлөгөө
______________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

НАЙМ. БУСАД
8.1. Таныг сайн тодорхойлох гурван хүний тухай мэдээллийг бичнэ үү.
Овог, нэр

Эрхэлдэг ажил

Холбоо барих утас

Тайлбар

8.2. Таны хувийн зан чанар, төлөвшил
Давуу тал

8.3. Жолооны үнэмлэхтэй эсэх:

Тийм

Сул тал

Үгүй

Ангилал_______________________ Машин барьж буй жил _______

8.4. Уг ажилд эрүүл мэндийн хувьд болон ахуй нөхцөлийн хувьд Та өөрийгөө боломжтой гэж үзэж байна уу? /Орон нутагт, ээлжид,
илүү цаг, оройн цагаар ажиллах, харшил өгөх зүйлтэй харьцах гэх мэт/

__________________________________________________________________________________________________________
8.5. Өөрийнхөө талаар нэмж танилцуулах зүйлийг бичнэ үү.
_________________________________________________________________________________________________________
8.6. Тантай холбоо барих боломжгүй, яаралтай үед холбоо барих хүний нэр: _________________ Таны хэн болох: ___________
Утасны дугаар
Дээрх мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн: ___________________________овогтой _____________________________
Гарын үсэг ________________________________ Анкет бөглөсөн:

_____ он _____ сар ____ өдөр

БАЯРЛАЛАА. ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ.
АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХЭСЭГ
Сонгон шалгаруулалтын явц дахь тэмдэглэл
№

Огноо

Цаг

Тэмдэглэл

Тэмдэглэл хөтөлсөн
ажилтны гарын үсэг

1
2
3
4
Эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах эсэх
Үзлэгт хамрагдсан
огноо

Хариу

Тэмдэглэл хөтөлсөн
ажилтны гарын үсэг

