ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ

1.1 Сонирхож буй албан тушаал: _ _______________________________________________
1.2 Таны хүсч буй цалин: _______________________________________________________
1.3 Мэргэжил: ________________________________________________________________

Зураг

1.4 Одоо эрхэлж байгаа ажил: ___________________________________________________

(3х4)

1.5 Холбоо барих утас: гар ___________________________ гэр _____________________
1.6 Овог __ ___________________________ Нэр _________________ ________________
1.7 Төрсөн _______ он _______ сар _______ өдөр

1.8 Нийгмийн гарал ___________________

1.9 Төрсөн газар /аймаг, хот/_ ______________________ 1.10 Яс үндэс ________________ __
1.11 Хүйс /эрэгтэй, эмэгтэй/

1.12 Нас _____ 1.13 Оршин суугаа хаяг: /өөрийн, эцэг эхийн, түрээслэдэг/

1.14 Иргэний үнэмлэхний дугаар: _______________________ 1.15 Регистрийн дугаар: ___________________ ___
1.16 НДД-ийн дугаар: _________________ 1.17 ЭМДД-ийн дугаар: __ _________________
2.1. Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/
Хаана ямар сургууль төгссөн
Элссэн
Төгссөн
Эзэмшсэн мэргэжил болон диплом,
огноо
огноо
гэрчилгээний дугаар

2.2 Эрдмийн зэрэг /Хаана ямар сэдвээр хамгаалсан, хүртсэн зэрэг/
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
3.1 Мэргэшлийн бэлтгэл /Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр 1 сараас дээш хугацаагаар хамрагдаж байсан сургалт
семинарууд/
Хаана
Үргэжилсэн
Үнэмлэх, сертификатын
хугацаа
Ямар чиглэлээр
огноо, дугаар

4.1 Ажлын туршлага /Эрхэлж байсан ажлуудаа бичнэ/
Ямар байгууллагад, ямар албан
тушаалд ажилласан
Орсон огноо

Ажилд
Гарсан огноо

Ажлаас гарсан буюу гарах
болсон шалтгаан
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5.1 Гадаад хэлний мэдлэг:
TOEFL өгсөн эсэх, оноо _____

IELTS өгсөн эсэх, оноо _____

бусад шалгалт өгсөн эсэх, оноо _____

5.2 Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин /+ тэмдэгээр тэмдэглэнэ/
Гадаад
Ярьсныг ойлгох
Өөрөө ярих
Уншиж ойлгох
хэл
Сайн
Дунд
Муу
Сайн
Дунд
Муу
Сайн
Дунд
Муу

6.1 Компьютерийн мэдлэг /+ тэмдгээр тэмдэглэнэ/
Компьютерын
Microsoft
Microsoft
Microsoft
программ
Access
Excel
Word
дээр
ажиллах
чадвар
Сайн
Дунд
Муу

Microsoft
Project

Page
Maker

Microsoft
Powerpoint

Сайн

Бичиж орчуулах
Дунд
Муу

Photo
Shop

Corel
Draw

Бусад
…

7.1 Шагналын талаар /Улсын алдар цол, одон медаль, гадаад орны шагнал зэрэг/
Шагнагдсан огноо
Ямар шагнал, цолоор шагнагдсан

8.1 Гэр бүлийн байдал /Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/
Таны юу болох
Хэний хэн

Хаана юу хийдэг

Нас

9.1 Сонирхдог зүйл /Урлаг, спорт болон бусад/
___________________________________________________________________________________________________________
10.1 Таны давуу болон сул талууд:
Таны давуу тал

Таны сул тал

10.2 Урьд өмнө ял шийтгэл, ямар нэгэн сахилгын арга хэмжээ авагдаж байсан эсэх.
o
o

Тийм
Үгүй

Тайлбар _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

11.1 Таны найз нөхөд эсвэл хамаатан садан манай байгууллагад ажилладаг эсэх.
o
o

Тийм
Үгүй

Хэн: _________________

Таны юу болох _______________

Аль, газар, хэлтэс, нэгж: ____________

12.1 Холбоо барих 1 хүний утас ___________ Таны юу болох ___ ____________
Анкет бөглөсөн огноо: ________
Мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн: _______________________ / гарын үсэг/
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