ХҮНИЙ НӨӨЦ БҮРТГЭЛИЙН АСУУЛГА
Сонирхож буй ажлын байр: ............................................................................

Асуулга бөглөсөн
201… он ..... сар ..... өдөр

I. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Фото зураг

Ургийн
овог:
Эцэг/эхийн
нэр:
ӨӨРИЙН
НЭР:
Утас 1:

Төрсөн
............ он ...... сар ..... өдөр
Төрсөн
газар:
Регистрийн
дугаар:
Хүйс: ( тэмдэг тавих)
эрэгтэй
эмэгтэй
Таны юу
болох:

Утас 2:

Яаралтай үед холбоо
барих хүний утас:
Оршин суугаа
хаяг:
Жолооны эрх,
ангилал:
Хөдөө орон нутагт ээлжийн системээр
ажиллах боломжтой эсэх:
Цэргийн алба
тийм
үгүй
хаасан эсэх:

Иргэний үнэмлэх
дээрх хаяг:
И-мэйл
хаяг:
Эрүүл мэндийн
байдал:

эрүүл

асуудал: ............................

II. АЖЛЫН ТУРШЛАГА
Хаана, ямар
байгууллагад

Хугацаа
орсон

гарсан

Үйл ажиллагааны
чиглэл, салбар

Сүүлд ажиллаж байсан газар дахь таны үндсэн үүргүүд
(эсвэл ажлын туршлагатай холбоотой нэмэлт мэдээлэл):

Ажилласан орон
тоо, албан тушаал

Ажлаас гарсан
шалтгаан

III. АМЖИЛТ БҮТЭЭЛ, ШАГНАЛ
IV. БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ
Ерөнхий боловсролын дунд сургуулиас эхэлж бичнэ үү. Сургалт, курс, дамжааг мөн оруулах.
Бүрэн
Хугацаа
Сургууль, тэнхим
Эзэмшсэн мэргэжил
төгссөн
Эхэлсэн Дууссан
эсэх

Боловсролын
зэрэг

Нэмэлт мэдээлэл:

V. ГЭР БҮЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Таны юу
Овог нэр
болох

VI. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ
Хувь хүний онцлог, давуу тал, чадвар:

Төрсөн
он

Эрхэлсэн ажил,
сургууль

Урлаг, спортын авьяас:

Тус байгууллагад таны танил, хамаатан садан ажилладаг бол нэр, албан тушаалыг бичнэ үү:

Ажлын зарыг авсан
эх сурвалж:

Хүсч буй
цалин:

Сүүлд авч байсан
цалин:

‘Жавхлант говь инвестмент’ ХХК -д хэзээнээс ажиллах боломжтой: ................................................
Үнэн зөв бөглөсөн болохоо үүгээр баталж байна. ГАРЫН ҮСЭГ: ................................................

Утасны
дугаар

АНХААРАХ: Ярилцлага шалгалтад тэнцсэн тохиолдолд холбогдох бичиг баримтуудыг тулгаж үзэн асуулгын
мэдүүлгийг үнэн зөв эсэхийг магадлах бөгөөд, хуурамчаар бөглөсөн бол ажилд авахаас шууд татгалзана.
1. ‘Жавхлант говь инвестмент’ ХХК ний анкетыг хүлээж авснаар ажил горилогчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг
хариуцлага хүлээхгүй
2. Анкетыг бичихдээ бүх асуултад товч тодорхой хариулж, товчилсон үг хэрэглэхгүй байхыг анхаарна уу.
3. Анкетад цээж зураг, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, диплом, үнэмлэхийн хуулбар хавсаргана.
4. Анкетад хавсаргасан материалыг буцаан олгохгүй.
5. Өмнө ажиллаж байсан ажлын газрын тодорхойлолттой бол давуу тал болно.
6. Бид таны хувийн мэдээллийг зөвхөн албан хэрэгцээнд ашиглана.
Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс
(Утас:99082355 , www.jgi.mn)

