
Нефтийн барилга байгууламжийн

Монгол Улс Улаанбаатар хот зураг төсөл, угсралт, засвар,

Чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо зөвлөхийн үйлчилгээ

6-р хороолол 31-16 тоот WWW.MOLONGOO.MN

Утас/Факс: +976 7011-9611 info@Molongoo.mn

Санамж:

1. Бүх асуултанд товч тодорхой хариулна уу

2. Цээж зураг болон боловсролын диплом, үнэмлэхний хуулбарыг хавсаргана.

3. Анкетанд хавсаргасан материалыг буцааж өгөх боломжгүй.

4. Компани өргөдлийг хүлээн авсанаар ямар нэгэн үүрэг, хариуцлага хүлээхгүй.

5. Шаардлагатай гэж үзвэл сургууль, өмнөх албан газрын тодорхойлолт, 

    намтарыг (CV) хавсаргаж болно.

Таны сонирхож буй ажлын нэр: Хүйс:

Нэр: Регистерийн дугаар:
Ургийн овог Эцэг эхийн нэр Өөрийн нэр

Төрсөн аймаг / хот: Нийгмийн гарал:

Хаяг:
Аймаг / хот Сум / дүүрэг Баг / хороо Хороолол Байр Тоот

Утас: Гадаад паспорт №:
гар гэр бусад

Жолооны үнэмлэхтэй эсэх: Тийм Үгүй Барьсан жил: Жолооны ангилал:

Урьд өмнө ял шийтгэл эдэлж байсан эсэх: Тийм Үгүй Яс үндэс:

Энэ ажлын талаарх мэдээллийг хаанаас авсан: Цахим шуудан:

Орон нутагт ажиллах боломжтой эсэх: Тийм Үгүй Цэргийн алба хаасан эсэх: Тийм Үгүй

Муу зуршил:

сайн дунд муу сайн дунд муу сайн дунд муу сайн дунд муу

Ажил горилогчийн анкет

Боловсролын 

зэрэг
Эллсэн он

БичигУнших

1. Хувийн мэдээлэл:

Төгссөн мэргэжил

Гадаад хэлний 

нэр

2. Боловсрол:

Сургуулийн нэр

СонсохЯрих

Гадаад хэлний мэдлэг:

Төгссөн он

Чадвар

Мэдэхгүй

"МОЛОНГОО" ХХК

Компьютерийн мэдлэг:

MS Word Autocad

Сайн

Дунд

Муу

MS Excel

Сүүлийн 3 сарын 

дотор 

авахуулсан 

зураг

http://www.molongoo.mn/
mailto:info@Molongoo.mn


Суралцсан курс дамжаа, мэргэжил дээшлүүлсэн байдал:

орсон

гарсан

орсон

гарсан

орсон

гарсан

орсон

гарсан

Ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар:

4. Гэр бүлийн байдал: (Зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ)

Хүйс

Садан төрөл: (ойрын төрлийн хүмүүсийг бичнэ)

Хүйс

5. Таны давуу болон сул талууд:

Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ:доод дээд

Үндсэн мэргэжилээс гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?

Яаралтай үед холбоо барих хүний нэр, утас (таны юу болох):

Ойрын 5 жилийн зорилгоо бичнэ үү.

Анкет бөглөсөн: он сар өдөр Гарын үсэг:

Овог нэр

Нэр:

Төрсөн огноо

Овог нэр Таны юу болох Төрсөн огноо

Таны юу болох

Хаана ямар ажил эрхэлдэг Утас

Давуу талууд

Албан тушаал

Хаана ямар ажил эрхэлдэг

Сул талууд

Утас:

Сургууль, сургалтын төвийн нэр

Утас

Суралцсан чиглэл

Цалин Огноо

Нэр:

Утас:

Утасны дугаар

Утас:

Нэр:

Ажиллаж байсан газар

Нэр:

Утас:

Элссэн огноо

Гарах болсон 

шалтгаан

3. Ажлын туршлага:(Гадаадад ажиллаж байсан бол тухайн ажлыг оролцуулан бичнэ.)

Тодорхойлох хүний нэр Хаана, юу хийдэг

Төгссөн огноо Үнэмлэх №


