
 
 Зөвхөн “Эрдэс Майнинг Оператор” ХХК-ний албан хэрэгцээнд зориулав. 
 

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ 
1. ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таны сонирхож буй ажлын байр /албан тушаал/:______________________________________________________________ 

Хөдөө орон нутагт ээлжийн системээр ажиллах боломжтой эсэх: Боломжтой □ Боломжгүй □ √ тэмдэглэгээгээр сонгоно уу. 
Мэргэжил: ________________________________   Ангилал: Доор нь √  тэмдэглэгээгээр  
                                                                                                                                                         сонгоно уу.   
Жолооны үнэмлэх авсан огноо:________________________________ 
Өөр бусад машин техникүүд барьж байсан туршлагатай эсэх: √ тэмдэглэгээгээр сонгоно уу. 

Экскаватор □  Бульдозер □  Дамп □  Автогрейдер □  Ачигч □  Бусад □ ____________________________ 

Ажилласан жил: √ тэмдэглэгээгээр сонгоно уу. 1-3 жил □      4-6 жил □    7-9 жил □    10-аас дээш жил □ 
 

2. АЖЛЫН ТУРШЛАГА  

№ Ажлын газрын нэр Ажилласан жил 
/он сарыг тодорхой бичих/ Эрхэлсэн ажил 

1    
2    
3    
4    
5    
6    

 
3. ТАНЫ ЭЗЭМШСЭН МЭРГЭЖИЛ,  БОЛОВСРОЛ (Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан бичнэ). 

Хаана ямар сургууль 
төгссөн 

Элссэн 
он 

Төгссөн 
он Эзэмшсэн мэргэжил 

Мэргэжлийн зэрэг, цол, 
диплом, гэрчилгээний 

дугаар 

Үнэлгээний голч 
дүн 

      

      

      

      

 
4. МЭРГЭШЛИЙН БЭЛТГЭЛ (Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, семинар, курс, дамжаанд суралцсан байдал) 

Хаана ямар байгууллага, сургууль Хамрагдсан 
он, сар 

Хамрагдсан 
хугацаа Ямар сэдэв чиглэлээр Сертификат, 

гэрчилгээний дугаар 

     

     

     

     

А В С D E M 
      

 
1. Ургийн овог: __________________  Эцэг /Эх/-ийн нэр: _________________  Өөрийн нэр: ____________________ 
2. Хүйс:  ____________________  Яс үндэс:__________________________ 
3. Төрсөн он/сар/өдөр:  ____________________  Төрсөн аймаг, хот______________________ 
4. Регистрийн дугаар: ______________________________ 
5. Оршин суугаа хаяг:  ________________ аймаг, дүүргийн ________________  сум, хороо  

_____________-р хороолол  _________-р байр ____________-р гудамж ___________ тоот 
6. Холбоо барих утас /гар/ ___________________________ /гэр/ _______________________ 
7. Яаралтай үед холбоо барих хүний нэр:  1. __________________Утас:_________________ 
                                                                         2. __________________Утас: _________________ 

8. Цэргийн жинхэнэ алба хаасан эсэх: √ тэмдэглэгээгээр сонгоно уу. Хаасан □ Хаагаагүй □ 
Хэрэв хаасан бол цэргийн албанд татагдсан огноо: __________________ Халагдсан огноо:____________________ 
9. Эрүүл мэндийн хувьд ямар нэгэн зовиуртай эсэх:  

 

Зураг 



 
 Зөвхөн “Эрдэс Майнинг Оператор” ХХК-ний албан хэрэгцээнд зориулав. 
 

5. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ). 
 

Таны хэн 
болох Овог нэр Төрсөн 

он 
Гэрийн 
 хаяг 

Одоо эрхэлж  
буй ажил 

Утасны 
 дугаар 

      
      
      
      
      
      

 
6. НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ  

Муу зуршил: √ тэмдэглэгээгээр сонгоно уу. 
Тамхи татдаг эсэх  � Тийм  � Үгүй   � Хааяа 
Архи уудаг эсэх  � Тийм   � Үгүй   � Хааяа 

Та өөрийнхөө ойрын 5 жилийн гол зорилгоо бичнэ үү. 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Та өөрийнхөө давуу болон сул талуудыг тодорхойлон бичнэ үү. 

Давуу тал: __________________________________________________________________________________________ 

Сул тал:    __________________________________________________________________________________________ 

Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ /төг/:___________________ Доод ____________________ Дээд 

Таны ажилд орох боломжтой хугацаа: _________________________________________________________________ 

Урлаг, спортын авъяастай эсэх _______________________________________________________________________ 

Гавъяа, шагналтай эсэх _____________________________________________________________________________ 

 
Энэхүү ажлын байрны тухай мэдээлэл хаанаас авсан тухай эх сурвалжаа бичнэ үү. √ тэмдэглэгээгээр сонгоно уу.  

Зараас □    Интернэтээс □  Найзаасаа □   Хамаатнаасаа □  Танилаасаа □    Бусад □  ______________  
Хэрэв найз, танил, хамаатнаасаа бол нэр, албан тушаалыг нь заавал бичнэ үү. ________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________             

Анкетыг үнэн зөв бөглөсөн: _______________________  Он/Сар/Өдөр:______________________ 
                       /гарын үсэг/ 

Баярлалаа, Танд амжилт хүсье. 
Жич:  

1. Анкетыг бөглөхдөө бүх асуултанд товч тодорхой хариулж, үг товчлохгүй байх. 
2. Цээж зураг болон мэргэжлийн диплом, үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргах. 
3. Анкетанд хавсаргасан материалыг буцааж өгөх боломжгүй. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Энэ хэсгийг зөвхөн холбогдох албан тушаалтан бөглөнө. 

Тэмдэглэл хийсэн хүний нэр, албан тушаал: __________________________________________________________________ 

Тэмдэглэл: ______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 


	Ажлын газрын нэр

