Санамж:

1. Компани анкетыг хүлээн авснаар цагийн ажилтны өмнө ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.
2. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултад товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байхыг хүсье.
3. Цээж зураг, иргэний болон сургуулийн үнэмлэхийн хуулбарыг заавал хавсаргах шаардлагатай.
4. Анкетад хавсаргасан материалуудыг буцаан өгөх боломжгүй.

Зөвхөн албан хэрэгцээнд зориулав.

Affiliated by

АНКЕТ

№

Таны сонирхож буй ажлын байр, албан тушаалын нэр: ___________________________________________________________
1. Ургийн овог: ________________ 2. Эцэг/эх/-ийн нэр: __________________ 3. Өөрийн нэр: _________________________
4. Хүйс:

 эрэгтэй

 эмэгтэй

5. Төрсөн он ______ сар ____ өдөр ____
6. Регистрийн дугаар: 


7. Жолооны үнэмлэхний дугаар:

8. Төрсөн аймаг, хот: ________________________________

9. Үндэс угсаа: ____________________

Зураг наах

10. Гэрийн хаяг/Одоо оршин суугаа газрын хаяг/: ________________________________________________
11. Утас: (гар.1) _________________ (гар.2) ________________ (гэр) __________________________
12. И-мэйл: ____________________________________________________________________________
13. Гэр бүлийн байдал /Зөвхөн ам бүлд байгаа, хамт амьдардаг хүмүүсийг бичнэ/
Таны
Одоо ажиллаж
Төрсөн Төрсөн
хэн
Овог, нэр
Мэргэжил
байгаа
он
хот, аймаг
болох
байгууллагын нэр

Одоо эрхэлж буй
ажил, албан
тушаал

14. Таны эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ/
Хаана /улс, аймаг,
Элссэн Төгссөн
Эзэмшсэн
Сургуулийн нэр
Боловсрол
хот/
он, сар он, сар
мэргэжил

15. Гадаад хэлний мэдлэг
Ярьсныг ойлгох
Үзсэн
Гадаад хэл
хугацаа
сайн
дунд
муу

Өөрөө ярих
сайн

дунд

муу

Зэрэг,
цол

Уншиж ойлгох

Бичиж орчуулах

сайн

сайн

дунд

муу

дунд

муу

TOEFL

Утас

Дүнгийн
голч

IELTS

HSK

Зөвхөн албан хэрэгцээнд зориулав.

16. Таны ажлын туршлага (Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бөглөнө үү)
1.
Байгууллагын нэр

Үйл ажиллагааны
чиглэл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

Таны ажлын үндсэн үүргүүд

Ажилд орсон
он, сар

Ажлаас гарсан шалтгаан

Албан тушаал:

Утас:

2.
Байгууллагын нэр

Үйл ажиллагааны
чиглэл

Эрхэлж байсан
албан тушаал

Таны ажлын үндсэн үүргүүд

Ажилд орсон
он, сар

Ажлаас гарсан
он, сар

Ажлаас гарсан шалтгаан

Албан тушаал:

Утас:

17. Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар тодорхойлолт өгөх хүний мэдээлэл
Тодорхойлолт гаргах
Байгууллагын нэр
Албан тушаал
Утас
хүний нэр

18. Гаргаж байсан амжилт, гавьяа шагналууд
Шагнагдсан
Шагналын нэр
он

Хамгийн сайн чаддаг зүйл?

И-мэйл

Хаана ажиллах хугацаанд шагнагдсан

19. Таны хувь хүний онцлогууд
Таны давуу тал

Сарын цалин
(₮)

Таны гаргаж байсан амжилтууд

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны
Нэр:

Сарын цалин
(₮)

Таны гаргаж байсан амжилтууд

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны
Нэр:

Ажлаас гарсан
он, сар

Таны сул тал

Танд эрүүл мэндийн хувьд анхаарах
ямар нэгэн зовиур байдаг эсэх

Зөвхөн албан хэрэгцээнд зориулав.

20. Компьютерийн програм дээр ажиллах чадвар
Компьютерийн програм
дээр ажиллах чадвар

Microsoft
Word

Microsoft
Excel

Microsoft
Access

Microsoft
Project

Microsoft
Power
Point

InDesign

Photo
Shop

Corel
Draw

Бусад /бичих/
SPSS

CS Pro

Бүрэн эзэмшсэн
Хэрэглээний
түвшинд
Анхан шатны
21. Та урлаг, спортын ямар нэгэн авьяастай юу?
Ямар төрлөөр

Хэдэн жил хичээллэсэн

Зэрэг, шагналтай эсэх

22. Та өөрийн хичээлийн цагийн хуваариа бичнэ үү? /Хэдэн цагт эхлээд хэдэн цагт тарах/
Гариг

Даваа

Мягмар

Лхагва

Пүрэв

Баасан

Цагийн
хуваарь

Гарын үсэг: ____________________

Анкет бөглөсөн: он _____ сар ____ өдөр ____

БАЯРЛАЛАА, ТАНД АМЖИЛТ ХҮСЬЕ!

Бямба

Ням

