
“Эрдэс Майнинг Оператор” ХХК-ийн албан хэрэгцээнд зориулав. 
 
 
Товчилж бичихгүй, нүд бүрийг бөглөх болохыг анхаарна уу. 
 

 
 
  

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ 
 

Сонирхож буй ажлын байрны нэр:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

1. Хувийн мэдээлэл 
Овог: Төрсөн он, сар, өдөр : Утас: 
Эцгийн нэр: Төрсөн газар:         гар 

Өөрийн нэр: Үндэс, угсаа:         гэр 
Ам бүл:         бусад 

Хүйс: Гэрлэлтийн байдал: Факс: 
Гэрийн хаяг: 

Е-мэйл: 

Регистрийн дугаар: НДД-ийн дугаар: 
Иргэний үнэмлэхний дугаар: ЭМДД-ийн дугаар: 
Жолооны үнэмлэхний дугаар: 
 
2.Гэр бүлийн байдал  /эцэг, эх, нөхөр, эхнэр, хүүхэд, ах, эгч, дүү, хадмын талын хүмүүс бүгдийг хамруулан бичнэ.  
Жич: Эхэнд нь ам бүлд хамаарах хүмүүсийг бичнэ/ 
                Овог, нэр         Таны хэн болох       Одоо эрхэлж буй ажил Төрсөн он, сар 

        
        
        
        
        
        
        
        

  
3.Боловсролын байдал:  
3.1  Мэргэжил  /Ерөнхий боловсролын сургуулийг оруулан   бичнэ үү/ 

Сургуулийн нэр Элсэн орсон 
огноо 

Төгссөн 
огноо Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, 

гэрчилгээний № Голч оноо 

            
            
            
            
            

  
3.2 Мэргэшлийн бэлтгэл /нарийн дадлагажиж, мэргэшсэн байдал, семинар, курс, дамжаанд хамрагдсан байдлыг бичнэ/ 

       Ямар чиглэл, сэдвээр Хаана, ямар байгууллагад Хэзээ     Ямар хугацаагаар Гэрчилгээ, сертификатын № 
          
          
          
          

  
3.3 Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин /түвшинг чөлөөтэй-а, сайн-b, дунд-c, анхан шатны -d  гэж тэмдэглэнэ/ 

       Гадаад хэлний нэр   Ярьсныг ойлгох       Өөрөө ярих Уншиж ойлгох    Бичиж  орчуулах 
          
          
          

  
3.4 Компьютерийн мэдлэгийн түвшин: 

   Ажиллаж чадах программын нэр Хэрхэн, яаж  сурсан талаар Түвшин /маш сайн-a, сайн-b, дунд-c, анхан 
шатны-d гэж бичнэ/ 

      
      
      

 
  

4. Ур чадварын талаарх мэдээлэл  
4.1 Чиглэл   /Түвшинг сайн-а, дунд-b, тааруу-c  гэж тэмдэглэнэ үү/ 

 

ЗУРАГ 
3х4 



1.  Мэргэжлийн    5. Удирдан зохион байгуулах   9. Бие дааж ажиллах   

2. Ажил гүйцэтгэх   6. Оновчтой шийдвэр гаргах   10. Хамтарч ажиллах   

3. Санал бодлоо амаар илэрхийлэх   7. Өөрчлөлт шинэчлэл хийх   11. Хариуцлага хүлээх   

4. Санал бодлоо бичгээр илэрхийлэх   8. Бүтээлч санал дэвшүүлэх   12. Хүнтэй харьцах   

  
4.2  Нэрлэснээс бусад ур чадвараасаа бичнэ үү 

Чиглэл Хэр зэрэг Чиглэл Хэр зэрэг 
        
        
        

  
4.3 Сонирхдог зүйл /хобби/ 

Төрөл Сонирхдог  Зэрэг, цолтой эсэх  /спортын болон урлагийн/ 
Спорт     
Урлаг     
Цуглуулга     
Бусад     

  
4.4 Олон нийтийн сонгуульт ажил 

  
  
  

5. Ажлын туршлага  /Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа/ 
Байгууллагын нэр Албан тушаал Ажилд орсон он, сар Ажлаас гарсан он, сар Ажлаас гарсан шалтгаан 

          
          
          
          
          

  
6. Ажил байдлын мэдээлэл  
Ямар хугацаанд ажиллах хүсэлтэй байгаа талаар  /зур/        1жил хүртэл,   1-3 жил 3  жилээс  дээш 
Хүсч буй цалин, хангамж: 

Ажилд орох боломжтой хугацаа: 
  

7. Гадаад улс оронд ажиллаж, явсан тухай /сүүлийн 5 жилд/ 
Гадаад орны нэр Хаана, ямар шугамаар Ямар хугацаагаар       Хэдэн удаа 

        
        
        

  
8. Таныг сайн мэдэх 3 хүний мэдээлэл  /тантай яаралтай холбоо барих тохиолдолд/ 

Нэр Одоо эрхэлж буй ажил Утас, и-мэйл 
      
      
      

  
Гавъяа, шагналын талаар:  

Ял шийтгэл бий эсэх: 

Анкет бөглөсөн ажил горилогчийн гарын үсэг: .   .   . он  .  .  .  сар .  .  . өдөр 
 

Жич: Анкетанд диплом, гэрчилгээ болон мэргэжлийн үнэмлэх, сертификат, тэдгээрийн  
баталгаажуулсан хуулбар, урьд ажиллаж байсан газрын тодорхойлолтыг хавсаргана. 

 


