Санамж: 1. Компани нь анкетыг хүлээн авснаар ажил орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
2. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултанд оновчтой, ойлгомжтой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
3. Цээж зураг болон боловсролын диплом, мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбарыг заавал хавсаргах шаардлагатай.
4. Шаардлагатай гэж үзвэл сургууль, өмнөх албан газрын тодорхойлолт, CV-г хавсаргаж болно.
Зөвхөн "ПБМ" ХХК-ийн албан хэрэгцээнд зориулав.
5. Хэрэв та худал мэдээлэл анкетад бөглөж, ажилд орсон тохиолдолд "ажлаас халах" үндэслэл болохыг анхаарна уу.

ТОВЧ АНКЕТ
1. Ургийн овог________________ Эцгийн нэр:_____________________ Өөрийн нэр: ___________________
2. Хүйс:

 эрэгтэй

 эмэгтэй

3. Төрсөн он: __________ сар: _______ өдөр: _______
4. Төрсөн аймаг, хот _________________________ Үндэс угсаа ___________________
5. Регистрийн дугаар:

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Таны сонирхож буй ажлын байрны нэр:

(1)

Цээж зураг

___________________________________

(2) ________________________________

(3) ________________________________

6. Таны ажилд орох боломжтой хугацаа: он _______ сар _______ өдөр _______
7. Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ: доод _________________ дээд____________________
8. Хөдөө орон нутагт ростероор ажиллах боломжтой эсэх:

 Тийм

 Үгүй

9. Ажлын байрны талаар мэдээлэл авсан эх сурвалж: _____________________________
10. Утас: (а)__________________ (б)________________ (в)_____________________
11. Онцгой шаардлага гарвал харилцах хүний нэр: ______________ Утас: __________ Таны юу болох:____________
12. И-мэйл хаяг: (a) __________________________________ (б)__________________________________
13. Гэрийн хаяг: ___________________________________________________________
(цахим үнэмлэх дээрхи хаяг)

13.1 Цахим үнэмлэх дээрх хаягнаасаа өөр газарт оршин суудаг бол бичнэ үү:
____________________________________________________________________________________________
14. Жолооны үнэмлэхний дугаар:
Та жолооны үнэмлэхтэй
юу?

 Тийм

 Үгүй

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Ангилал

Хэдэн жил машин барьж байгаа вэ?

□В □С □D □E □M

Хувьдаа машинтай эсэх

 Тийм  Үгүй

Бусад:

15. Та эрүүл мэндийн хувьд анхаарах ямар нэгэн зовиуртай эсэх:_____________________________________
16. Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол (Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ)
Хаана ямар сургууль төгссөн /сургуулийн
Хаана
нэр/
/гадаад, улс

Элссэн
он, сар

Төгссөн
он, сар

Эзэмшсэн мэргэжил

17. Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалтууд
Хаана

Сургалтын байгууллагын нэр

Сургалтын нэр

Боловсролын зэрэг Дүнгийн голч

Сургалтад хамрагдсан огноо

Үргэлжилсэн хугацаа

18. Таны ур чадварууд
Ямар ур чадваруудыг та хамгийн сайн эзэмшсэн бэ?

Та ямар ур чадваруудаа цаашид хөгжүүлэх шаардлагатай гэж боддог вэ?

21. Таны ажлын туршлага
Байгууллагын
нэр

(Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү)
Үйл ажиллагааны
Эрхэлж байсан
Ажлаас гарсан
Ажилд орсон огноо
чиглэл
албан тушаал
огноо

Цалингийн хэмжээ (сараар)

22. Энэ байгууллагад таны таньдаг найз нөхөд, хамаатан садан ажилладаг уу?
Хэрэв "Тийм" бол
Таны юу болох

Овог нэр

 Тийм

Ажлаас гарсан
шалтгаан

 Үгүй

Албан тушаал

Утас

Шагналын нэр

Шагнагдсан он

23. Таны авч байсан гавъяа шагнал
Шагнал олгосон байгууллага (төрийн, салбарын, байгууллагын нэр)

24. Та урлаг, спортын ямар нэгэн авъяастай юу?
Урлаг, спортын төрөл

Хэдэн жил хичээллэсэн

Зэрэг шагналтай эсэх

25. Гэр бүлийн байдал
Таны хэн

Овог нэр

Төрсөн огноо

Төрсөн аймаг хот

Мэргэжил

Одоо ажиллаж

Одоо эрхэлж буй

Утас

Гарын үсэг: __________________________ Анкет бөглөсөн: он ____________ сар _______ өдөр _______
Манай байгууллагад хандаж, ажилд орох хүсэлтээ илэрхийлсэн танд баярлалаа. Бид анкетын шалгаруулалтыг 14 хоногийн дотор хийх
бөгөөд анкетын шалгаруулалтад тэнцсэн бол таныг дараагийн шатны шалгаруулалтад урих болно. Хэрэв 14 хоногийн дотор тантай
холбогдохгүй бол таны анкетыг "нөөцөнд" бүртгэсэн болно. Нөөцөнд бүртгэснээр танд тохирох ажлын байр манай байгууллагад дахин
гарсан тохиолдолд тантай холбогдож, дараагийн шатны шалгаруулалтад урих юм.

БАЯРЛАЛАА. ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ!

