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Компани анкетыг хүлээн авснаар ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.
Анкетыг Крилл үсгээр гаргацтай, товч тодорхой бичиж, үг товчлохгүй байхыг хүсэе.
Цээж зургаа хавсаргах шаардлагатай ба анкетанд хавсаргасан материалыг буцааж олгохгүй.
Мэдээллийг зөвхөн албан хэрэгцээнд ашиглана.

АЖИЛ ГОРИЛОГЧИЙН АНКЕТ
НЭГ. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ургийн овог: ......................................................

Эцэг (эх)-ийн нэр: ....................................................................

Өөрийн нэр: .......................................................

Төрсөн он .................. сар ....................

өдөр.......................

Төрсөн аймаг, хот................................ сум, дүүрэг............................... Хүйс: .............................
Сонирхож буй албан тушаал: ...................................................... Хүсэж буй цалингийн хэмжээ: ................................
Регистрийн №

И-мэйл хаяг

Харилцах утас

Оршин суугаа хаяг

ХОЁР. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ (Зөвхөн хамт амьдарч байгаа хүмүүсийг бичнэ.)
№
Овог нэр
Таны хэн
Төрсөн
Хаана ямар ажил хийдэг (Албан газар, албан тушаал /сургууль/
болох
огноо
тодорхой бичнэ үү.)

ГУРАВ. БОЛОВСРОЛ (Ерөнхий болон Их, Дээд сургууль)
Хаана
Төгссөн сургууль
Элссэн
огноо

ДӨРӨВ. СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАН БАЙДАЛ
Ямар чиглэл, сэдвээр

ТАВ. АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ
Байгууллагын нэр

Албан тушаал

Төгссөн огноо

Эзэмшсэн мэргэжил

Хаана ямар байгууллагад

Хамрагдсан
огноо

Он сар өдөр
Орсон
Гарсан

Гарсан Шалтгаан

Холбоо барих
утасны дугаар

Зэрэг, цол

Үргэлжилсэн
хугацаа

Үнэлгээ

Шууд удирдаж байсан
ажилтны нэр, холбоо барих
утасны дугаар
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ЗУРГАА. ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ (Түвшинг + гэж тэмдэглэнэ)
Гадаад Хэл
Ярьсныг ойлгох
Өөрөө ярих
Сайн

Дунд

Муу

Сайн

Дунд

Уншиж ойлгох
Муу

Сайн

Та хэлний чиглэлээр ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшин тогтоох шалгалт өгсөн үү?
Үгүй
Тийм
Нэр: ............................
Он, Сар, Өдөр: ................................
ДОЛОО. КОМПЬЮТЕРИЙН МЭДЛЭГ (Түвшинг + гэж тэмдэглэнэ)
MS Word
MS Excel
MS Vitro
MS Accesss

Дунд

Бичиж ойлгох

Муу

Сайн

Дунд

Муу

Авсан оноо: ...............

MS Office

Adobe
Photoshop

MS
Powerpoint

Интернет
Орчин

Сайн
Дунд
Муу
НАЙМ. АВЪЯАС (Урлаг, Спортын авъяас, зэрэг, шагнал)
Төрөл

Хичээллэсэн жил

ЕС. ХУВЬ ХҮНИЙ ОНЦЛОГ /Та давуу болон сул тал болон ирээдүйн зорилгоо бичнэ үү./
Таны давуу тал

Таны ойрын 5 жилийн зорилго:

Хобби:

АРАВ. ГАВЬЯА ШАГНАЛ
Шагналын нэр

Шагнагдсан огноо

Зэрэг, цол, шагнал

Таны сул тал

Шагнал олгосон байгууллага

Ял шийтгэл : Үгүй
Тийм
Тийм бол ямар учраас гэдгээ тайлбарлана уу.
...................................................................................................................................................................................................................................................

ЭРҮҮЛ МЭНД (Танд өвддөг өвчин зовиур, эрүүл мэндийн хувьд анхаарах хүндрэл байгаа эсэх)
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
Өөрийнхөө талаар нэмж танилцуулах боломж:
...................................................................................................................................................................................................................................................
Та ажлын байрны талаарх мэдээллийг ямар эх сурвалжаас авсан бэ?
...................................................................................................................................................................................................................................................
Миний хамаатан садан, найз нөхөд “Ард Санхүүгийн Нэгдэл” ХК-д ажилладаг болохыг мэдэгдэж байна.
Үгүй
Тийм
Таны хэн болох........................................ Албан тушаал.......................................
Нэр..............................................
Би өөрийн анкетад дурдсан мэдээллүүдээ үнэн зөв болохыг баталж байгаа бөгөөд хэрэв буруу мэдээлэл өгсөн тохиолдолд энэ нь ирээдүйд
байгуулах хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах үндэслэл болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна.
Гарын үсэг ................................
.............он ..............сар..............өдөр
ТАНД БАЯРЛАЛАА
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