БТЕГ ХХК-ИЙН БАЯНГОЛ УУРХАЙ
1.
2.
3.

Анкетыг тодорхой, үг товчлохгүйгээр бичнэ үү.
Анкетанд хавсаргасан материалыг буцааж олгохгүй.
“БТЕГ” ХХК-ийн Баянгол уурхай нь ажилд орохыг хүссэн өргөдлийг хүлээж авснаар өргөдөл гаргагчийн
өмнө ямар нэгэн, үүрэг хариуцлага хүлээхгүй.
“БТЕГ” ХХК-ИЙН БАЯНГОЛ УУРХАЙД
АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ
Сонирхож буй албан тушаал

Хүсч буй цалингийн хэмжээ

Зураг

Регистрийн дугаар
НЭГ. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
Ургийн овог
Эцгийн нэр
Нэр _____________________
Хүйс ____________ Нас ____________ Яс үндэс ____________________ Нийгмийн гарал _________________
Төрсөн _________ он _______ сар ________ өдөр
Төрсөн аймаг, хот _______________________ сум, дүүрэг ___________________ төрсөн газар ______________
Ам бүлийн тоо __________________
Улсад ажилласан жил _______________
Цэргийн алба хаасан эсэх, /хаасан бол хэдэн онд/:
1.1. ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ /Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/
Таны
Ургийн
Регистрийн
Төрсөн /аймаг/ хот
Хэний хэн
юу
овог
дугаар
/сум/ дүүрэг

Хаана ямар ажилтай

Утасны
дугаар

1.2. ОРШИН СУУГАА ХАЯГ ___________________________хот, аймаг ____________________сум, дүүрэг
гэрийн хаяг ___________________________________________________________________________________
Утас /гар,/ __________________И-мэйл хаяг ______________________ Фэйсбүүк хаяг______________________
1.3. Онцгой шаардлага гарвал харилцах хүн: /Гэр бүлийн хүмүүсээс гадна/
Овог
Нэр
Эрхэлдэг ажил
Утас
Овог
Нэр
Эрхэлдэг ажил
Утас
ХОЁР. БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
2.1. БОЛОВСРОЛЫН БАЙДАЛ (Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ)
Боловсролын зэрэг: / доогуур нь зур/ Бакалавр, Магистр, Дэд доктор, Доктор
Орсон Төгссөн Эзэмшсэн мэргэжил, диплом, гэрчилгээний
Хаана, ямар сургууль
он,сар
он, сар
дугаар

2.2. Мэргэжлийн бэлтгэл (Ажил мэргэжил бусад чиглэлээр дадлагажиж, мэргэшсэн байдлыг бичнэ)
Хугацаа
Үнэмлэх,
Хаана, ямар сургууль, курс
Ямар чиглэлээр
гэрчилгээний он,
Орсон
Хэд
сар, өдөр, дугаар
он, сар
хоног

3. ГУРАВ. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ
3.1. Хөдөлмөр эрхэлж эхэлсэн үеэс одоог хүртэл хийж байгаа ажил (албан газрыг тэр үеийн нэрээр)
Ямар байгуулагад
Гарсан
д/д
Албан тушаал
Орсон он
Ажлаас гарсан шалтгаан
ажилласан
он

БТЕГ ХХК-ИЙН БАЯНГОЛ УУРХАЙ
3.2. Албан тушаал дэвшсэн байдал.
Дэвшсэн албан тушаал

Тушаалын
огноо, дугаар

4. ДӨРӨВ. УР ЧАДВАРЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
4.1. Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин / + -/ -аар тэмдэглэнэ.
Ярьсныг ойлгох
Өөрөө ярих
Гадаад хэлний
нэр
сайн дунд
муу
сайн
дунд
муу

Үндэслэл

Уншиж ойлгох
сайн дунд
муу

Бичиж орчуулах
сайн дунд
муу

4.2. Компьютер эзэмшсэн байдал /Түвшинг “+” гэж тэмдэглэнэ/ 3.3. Авто машин жолоодох ур чадвар, ангилал
/дугуйлна уу/
Та жолооны
Хэдэн жил машин барьж
Түвшин
Ангилал
Эзэмшсэн
эрхтэй юу?
байгаа вэ?
программын
1. Тийм
нэр
1.В, 2.С, 3.D, 4. E, 5. M
Дунд Сайн Онц
2. Үгүй

4.3. Та урлаг, спортын ямар нэгэн авъяастай юу?
Ямар төрлөөр
Хэдэн жил хичээллэсэн

Зэрэг, шагналтай эсэх

4.4. Гавъяа шагналын талаар /Улсын алдар цол, одон медаль, мөн гадаад орны болон салбарын шагнал/
Шагнасан он
Ямар шагнал, цолоор шагнасан

4.5. Таны туршлагын талаар мэдээлэл өгөх хүн: /Өмнөх байгууллагын удирдах албан тушаалтан/
д/д
Овог, нэр
Албан тушаал

Утасны дугаар

4.6. Таны хамаатан садан манай компанид ажил эрхлэдэг үү? Хэрэв тийм бол доорх хүснэгтэнд бичнэ үү.
д/д
Овог, нэр
Албан тушаал
Утасны дугаар

5.

Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтрийн дугаар __________Нийгмийн даатгалын дэвтрийн дугаар __________
Анкет бичсэн _____________________ овогтой ___________________ 20____ оны______сарын._____.өдөр

Баярлалаа. Танд амжилт хүсье!

