MONGOLIAN ENGINEERING CONSTRUCTION
“MEC” XXK

АЖИЛ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ
Сонирхож буй ажлын байр: …………..……………………………

1: Хувийн мэдээлэл
Эцэг, /эх/-ийн нэр:
_____________________________

Өөрийн нэр:
_____________________________

Ургийн овог:

Төрсөн огноо:

_____________________________

3*4
зураг

______ оны ___сарын____өдөр

Регистрийн дугаар:

Иргэний үнэмлэхний дугаар:

Нийгмийн даатгалын дэвтрийн дугаар:

Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээний дугаар:

Харилцах утас: ......................……… (гар) ………………………… (гэр)
И-мэйл хаяг: ……………………………………………………….
Хүйс:
Эр

Оршин суугаа гэрийн хаяг:
Эм

………………../хот, аймаг/ ………………………/дүүрэг/ ……-р хороо
……………….……………….…….. /байр, гудамж/ ………………. тоот

2. Гэр бүлийн мэдээлэл /Зөвхөн хамт амьдардаг хүмүүсийг бичнэ үү/
Tаны юу
болох

Oвог нэр

Aжлын газар, эрхэлж буй албан тушаал

Гар утас

3: Боловсролын талаархи мэдээлэл /ЕБС-ийг оролцуулан бичнэ үү/
Сургуулийн нэр

Элссэн
огноо

Төгссөн
огноо

Эзэмшсэн мэргэжил, боловсрол

4. Таны мэргэжил ур чадварын тодорхойлолт
Тодорхойлолт гаргах хүний нэр

Хаана юу хийдэг

Холбоо барих утас

1

5.Таны ажлын туршлага
Байгууллагын нэр

Эрхэлж байсан
албан тушаал

Орсон
огноо

Гарсан
огноо

Ажлаас гарсан
шалтгаан

1
2
3
4

7. Компьютерийн мэдлэг /Харгалзах хэсэгт
Компьютерийн программ
дээр ажиллах чадвар
Бүрэн эзмшсэн
Хэрэглээний түвшинд
Анхан шатны

AutoCad

Excel

lelts
оноо

tofel
оноо

муу

Бичиж орчуулах
дунд

муу

сайн

дунд

Уншиж ойлгох

муу

дунд

Өөрөө ярих
сайн

муу

сайн

дунд

Ярьсаныг
ойлгох

Гадаад
Хэлний
нэр

“+ “ гэж тэмдэглэнэ үү/

сайн

6. Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин /Түвшинг

“ + “ гэж тэмдэглэнэ үү/

Word

Project

Access

PhotoShop

Бусад

8. Та жолооны эрхтэй юу?
Жолооны эрхтэй эсэх

тийм

үгүй

Ангилал

A

B

C

Хэдэн жил машин барьж байна вэ?

D

9. Шагнал, сайшаал
№

Шагналын нэр

Шагнагдсан
огноо

Хаана ажиллах хугацаанд ямар чиглэлээр
шагнагдсан

1
2
3

10. Таны давуу ба сул тал
Таны давуу тал

Таны сул тал

10. Та үндсэн мэргэжлээсээ гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой ба чадвар
туршалагатай вэ? (Жишээ нь, инженерээс гадна хангамжийн асуудлыг бүрэн хариуцаж чадна гэх мэт.)
1. _________________________

2. ______________________________________

3. __________________________ 4. ______________________________________

11. Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ:

доод .……… дээд .……….

12. Таны ажилд орох боломжтой хугацаа:
Гарын үсэг _______________

он ________ сар __________

Анкет бөглөсөн : он ________ сар_____өдөр ______
2

