
Энэхүү өргөдлийг бөглөхдөө та дараах зүйлсийг анхаарна уу. Үүнд:
1. Та энэхүү өргөдлийг бүрэн гүйфэд, үнэн зөв бөглөх шаардлагатай ба ямар ч тохиолдолд үг товчлохгүй.
2. Таны өргөдлийн маягтыг манай компани нууцын өндөр түвшинд авч үзэх ба МУ-ын Архивын тухай хуулийн дагуу хадгалах болно.
3. Манай компани зөвхөн ажлын байранд тавих шаардлагыг хангасан гэж үзсэн хүмүүстэй эргэж холбоо барих болно.
4. Ажилд орохыг хүсэгч та өргөдөл өгсөнөөр манай компанид ажилд орсон гэж ойлгож болохгүй.
5. Цээж зураг болон боловсролын диплом, үнэмлэхний хуулбарыг заавал хавсаргах шаардлагатай.
6. Анкетанд хавсаргасан материалуудыг буцаан олгохгүй.

Ажлын байрны зар хаанаас авсан бэ?

Таны сонирхож буй  албан тушаал

Эцгийн нэр:
Төрсөн он сар өдөр:
Төрсөн газар:
Жолооны ангилал:

Регистрийн дугаар:
Иргэний үнэмлэх дээрх хаяг:

Орон сууцны мэдээлэл:
Утас:

дүүрэг
дүүрэг

-р хороо
-р хороо

байр, гудамж
байр, гудамж

тоот
тоот

B

болно

улсын /хувьчлагдсан/
гэрийн

Яаралтай холбоо барьж болох 3 хүний утас:
И-мейл хаяг:
Таны талаар одооо ажиллаж байгаа байгууллагаас тань лавлаж болох эсэх:

@

өөрийн /үүрэн телефон/

C

болохгүй

албан байгууллага

D

түрээсийн

E

хувийн хашаа байшин

Нас:
Яс үндэс:
Биеийн өндөр:

Хүйс: Эр Эм
Өөрийн нэр:

Зураг
3x4

1.
3.

2.
4.

Сонирхсон ажлаас өөр ямар ажил хийх сонирхолтой
Хаана ажиллах  сонирхолтой /салбар, нэгж/

Санал болгох цалингийн доод болон дээд хэмжээ
Ажилд орох боломжтой хугацаа

Урьд нь ямар байгууллагад анкетаа өгсөн бэ?

Зөвхөн “Natural Textile Group” ХХК-ийн албан хэрэгцээнд зориулав.

1 2 3

1. Ажлын байрны санал

2. Хувийн мэдээлэл

3. Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол /Ерөнхий Боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ/

Сургуулийн нэр Хаана
Элссэн 
огноо

Төгссөн 
огноо

Мэргэжил, мэргэшил Зэрэг
Голч 
дүн

Дипломын дугаар



3.1 Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалт, дамжаа

3.2 Дадлага хийсэн  байдал

4. Ур чадвар

5. Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал /Мэдээлэл нуун дарагдуулахгүй байхыг хүсье/ 

4.1. Компьютер дээр ажиллах чадвар 

4.2. Гадаад хэлний мэдлэг 

Хаана (гадаад, дотоод) Хэдэн онд Ямар чиглэлээр Үргэлжилсэн хугацаа

Байгууллагын нэр Салбар, нэгж Хугацаа Удирдагчийн нэр, утас

Программын нэр
Ажиллах чадвар

Онц Сайн Дунд Муу

Microsoft: Excel, Powerpoint, Outlook, бусад

Санхүүгийн: interactive, Пирамид, бусад

Зургийн: Photoshop, CorelDraw, Autocad, бусад

бусад

Байгууллагын нэр

Хугацаа
Цалингийн

хэмжээ
Албан тушаал Гарах болсон шалтгаанОрсон Гарсан

он сар он сар

Хэлний төрөл
Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу Сайн Дунд Муу

Англи

Орос

Гадаад хэлний /TOEFL г.м/ шалгалт өгч байсан уу? 

Нэг жилээс дээш хугацаагаар ажилгүй 
байсан бол шалтгаанаа бичнэ үү? 

Ямар шалгалт Хэдэн онд Авсан огноо



6. Гэр бүлийн байдал

7. Бусад мэдээлэл

6.1. Одоогоор хамт амьдарч байгаа хүмүүсийн талаарх мэдээлэл

7.1. Миний хамаатан садан, найз нөхөд “Natural Textile Group” ХХК-д ажилладаг болохыг мэдэгдэж байна.

7.2. Таны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч чадах 3 хүний мэдээлэл

7.3. Сүүлийн хоёр жилд гадаад улсад зорчсон байдал

6.2. Төрөл садангийн талаарх мэдээлэл /төрсөн аав, ээж, хадам аав, ээж, ах, дүү г.м/ 

Таны хэн болох Овог, нэр Төрсөн он Нас Хүйс Ажилладаг байгууллага Албан тушаал Холбоо барих утас

Хэрэв ажилладаг бол 

Таны хэн болох Ажилладаг салбар Албан тушаал Нэр

Таны хэн болох Овог, нэр Ажилладаг байгууллага Албан тушаал Холбоо барих утас Хэзээнээс мэдэх

Шагналын нэр Шагнагдсан огноо Хаана, ямар чиглэлээр шагнагдсан

Ямар улс Явсан огноо Ирсэн огноо Явсан зорилго

Таны хэн болох Овог, нэр Төрсөн он Нас Хүйс Ажилладаг байгууллага Албан тушаал Холбоо барих утас

тийм

тиймЯл шийтгэл эдэлж байсан эсэх?

үгүй

үгүй

7.3. Хобби, чөлөөт цагаараа юу хийх дуртай вэ?

7.4. Гавьяа, шагнал



7.7. Таны компанид тавих санал хүсэлт юу вэ?

Таны компаниас шаардах зүйл юу вэ?

Ажлын шаардлага:

Хувийн шаардлага:

Та манай компанийн талаар ямар бодолтой явдаг вэ?

Давуу тал:

Сул тал:

Та өөрийнхөө 5 жилийн дараах зорилгоо бичнэ үү?

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧ МИНИЙ ТАЛААРХ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЛИЙГ “ЭРДЭНЭТ ХИВС” ХХК-ИЙН ЗҮГЭЭС ТОДРУУЛАХЫГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ БАЙНА. 
МӨН ДЭЭРХИ ӨРГӨДӨЛД БӨГЛӨСӨН БҮХ МЭДЭЭЛЭЛ ҮНЭН БОЛНО.

БАЯРЛАЛАА, ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ.

Өргөдөл бөглөсөн хүний гарын үсэг: оны сарын -ний өдөр

*Санамж: 
1. Дээрхий өргөдлийн маягтанд нэмэлт материал хавсаргаж болно. /Их, дээд сургуулийн боловсролын үнэмлэх г.м/
2. Ажил горилогчийн бөглөж өгсөн өргөдөл, цээж зураг, хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй.

Таны ажил мэргэжлийнхээ хувьд хамгийн сайн 
мэддэг зүйл юу вэ?

Та манай компанид орж ажилласнаар ямар үр 
бүтээмжтэй ажиллах вэ?

Та манай компанид хэдэн жил ажиллах 
сонирхолтой вэ? 

Та өөрийнхөө бусадтай харилцах чадвараа 
тодорхойлбол?

7.5. Таны талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл байвал энд бөглөнө үү.


