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АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
EMPLOYMENT APPLICATION FORM
Та манай компанид ажиллахаар өргөдөл гаргаж буйд бид баяртай байна. Бид таны хувийн мэдээллийг чандлан хадгалах
бөгөөд хуулиар шаардсан буюу зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд зөвхөн тухайн ажлын байранд тохирох эсэхийг тогтоохоос
бусад зорилгоор мэдээллийг задруулах буюу ашиглахгүй болно.
We are pleased to apply to work in our company. All information will be treated with the strictest confidentiality and will not be
disclosed or used for any other purpose than to access the suitability of a person expect in so far as it may be required and permitted
by law.

Таны сонирхож буй ажлын байрны нэр:
Position applied for
_______________________
1.

Сүүлийн 3 сард
авахуулсан чээж
зураг 3х4
Passport size
Photo

ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ / GENERAL INFORMATION

Ургийн овог / Family name _______________________
Овог / Surname _________________________________
Нэр / Given name________________________________
Төрсөн огноо
Date of birth
Регистрийн дугаар
Registration number
НДД-н дугаар
Social insurance №
ЭМДД-н дугаар
Medical insurance №

2.

Хүйс
Sex
Төрсөн газар
Place of birth
Ам бүл
Family member
Гэрлэлтийн байдал
Marital status

ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ / FAMILY STATUS

Гэр бүлийн байдал (зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүс) / Family status (only family members)
Таны юу болох
Relationship

3.

Овог нэр
Name

Төрсөн он
Date of birth

Одоо эрхэлж буй ажил
Work, position

Холбогдох утасны
дугаар
Contact №

ХОЛБОГДОХ ХАЯГ / CONTACT DETAILS

Байнга оршин сууж буй хаяг
Home address
Гэрийн утасны дугаар
Home tel №
Гар утасны дугаар
Mobile phones №
Электрон шуудангийн хаяг
e-mail address
Өөрийн мэдээллийг үнэн зөв, гаргацтай, үг товчлолгүй бөглөнө үү. Саади групп нь ажилд орохыг хүсэгчийн өргөдлийн маягт хүлээн авснаар ямар нэгэн
хариуцлага хүлээхгүй болно. Маягт болон бусад материалыг буцаан олгохгүй.
Please fill the application with accurate, legible and not clipping words. Saade group not responsible for the receipt of the job application. The form and any other
documents will not be back.
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Яаралтай тохиолдолд холбоо барих
Emergency contacts
Нэр
Утасны дугаар
Name
Mobile phone №

4.

4.1.

Хаяг
Address

Таны юу болох
Relationship

БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ, УР ЧАДВАРЫН МЭДЭЭЛЭЛ / EDUCATION AND TRAINING
COURSE

Суралцаж төгссөн сургууль, курс (Ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ үү!) Graduated
university, school and course
Мэргэжил
Сургуулийн нэр
Төгссөн огноо
Диплом, гэрчилгээний №
Specialization
Name of institute
Date of completion
Diploma, certificate №

4.2. Эрдмийн зэрэг цол, мэргэшсэн зэрэгтэй эсэх
/доктор, магистр, мэргэшсэн ня-бо, инженер, II зэргийн гагнуурчин гэх мэт хамруулан бичнэ/
Advanced degree information (doctor, master, professional accountant, II level welder etc..)
Огноо
Хаана
Зэрэг цол
Date
Where
Advanced degree

4.3. Таны мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр хамрагдаж байсан сургалт
The course which related your occupancy and other
Хаана
Огноо
Үргэлжилсэн хугацаа
Where
Date
Duration

4.4. Гадаад хэлний мэдлэг
Language proficiency
Гадаад хэл
Ярих чадвар
Language
Speaking

Түлхүүр:

1- муу
1 – Unacceptable

2- дунд
2 – Average

Сонсоод ойлгох
Listening

3- сайн
3- Above average

Ямар чиглэлээр
What to learn

Уншаад ойлгох
Reading

Бичих чадвар
Writing

4- Маш сайн
4- Excellent

Өөрийн мэдээллийг үнэн зөв, гаргацтай, үг товчлолгүй бөглөнө үү. Саади групп нь ажилд орохыг хүсэгчийн өргөдлийн маягт хүлээн авснаар ямар нэгэн
хариуцлага хүлээхгүй болно. Маягт болон бусад материалыг буцаан олгохгүй.
Please fill the application with accurate, legible and not clipping words. Saade group not responsible for the receipt of the job application. The form and any other
documents will not be back.
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4.5. Компьютерийн мэдлэг, чадвар /тохирох баганад “+” тэмдэг тавина /
Computer skill /put “+” to comfortable column
Программын нэр
Анхан
Хэрэглээний
Бүрэн
Program name
Beginner
Average
Excellent
Office программууд
Office programs
Интернэтийн орчинд ажиллах
Internet
Бусад
Other

Тайлбар
Explanation

5. АЖЛЫН ТУРШЛАГА / EMPLOYMENT HISTORY
Хаана ямар байгууллага
Name of organization

Хугацаа
Year of
employment

Албан тушаал
Position held

Ажлаас гарсан шалтгаан
Reason for leaving

Удаан хугацаагаар ажилгүй байсан бол шалтгаанаа бичнэ үү.
Please note if you were out of work in long term
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

6. БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ / OTHER INFORMATION
6.1. Та үндсэн мэргэжлээсээ гадна ямар чиглэлийн ажил хийх сонирхолтой вэ?
Are you interested in other works? If yes which discipline?
а. ____________________________
b. ____________________________
6.2. Та эрүүл мэндийн хувьд анхаарах ямар нэгэн зүйл бий эсэх
Do you have any health problem?
___________________________________________________________________________
6.2. Авъяас чадвар
Talents
Төрөл
Type

Хичээллэсэн жил
Year of studying

Зэрэг шагналтай эсэх
Any degree or awards

Урлаг / Art
Спорт / Sport
Бусад / Other
Өөрийн мэдээллийг үнэн зөв, гаргацтай, үг товчлолгүй бөглөнө үү. Саади групп нь ажилд орохыг хүсэгчийн өргөдлийн маягт хүлээн авснаар ямар нэгэн
хариуцлага хүлээхгүй болно. Маягт болон бусад материалыг буцаан олгохгүй.
Please fill the application with accurate, legible and not clipping words. Saade group not responsible for the receipt of the job application. The form and any other
documents will not be back.
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6.3. Хувь хүний онцлогууд
Personal character
Таны давуу тал / Advantage

Таны сул тал / Weakness

6.5. Таны хүсч буй цалингийн хэмжээ / Desired salary
______________________________________________________________________________________________
6.6. Ажилд орох боломжтой хугацаа / Available date to start work
______________________________________________________________________________________________
6.7. Сүүлд ажиллаж байсан албан газрын ХНМ-ын нэр, холбоо барих утас:
Contact information of last employer HR manager:
_____________________________________________________________________________________________

6.8

Хувцасны хэмжээ_____________ гуталны размер_______________

Ажилд бүртгүүлэхийг хүсэгчид дараах бичиг баримтыг заавал хавсаргасан байна:
Applicants for the position must enclose the following documents:


3х4 хэмжээтэй 1% цээж зураг /Photo (1 copy)/



Иргэний үнэмлэхийн хуулбар / Passport copy



Диплом, мэргэжлийн үнэмлэхийн хуулбар / Copy of diploma and certificates

Та энэхүү ажлын байрны зарыг хэрхэн мэдэж авсан бэ? (зөвхөн дотоод хэрэгцээнд )
Where did you learn of this position’s vacancy announcement? (for internal use only)





Компаний цахим хуудас / Saade website
Сонин, хэвлэл / Newspaper
Бусад цахим хуудас / Other websites
Бусад (тодорхойлно уу) Other (please identify)

___________________________________

Мэдэгдэл /Declaration/
Миний өгсөн мэдээлэл бүр үнэн зөв бөгөөд ямар нэгэн зүйл буруу буюу худал байсны улмаас учирсан хохирлыг
бүрэн хариуцах ба хэрэв шаардлагатай бол энэ нь тус компанитай байгуулсан хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах
үндэслэл болохыг хүлээн зөвшөөрч байна
By signing this form I declare that all the information I have provided herein is true and correct in ever aspect, knowing
that if any matter is found to be not true that it will jeopardize my chances of obtaining employment with “Saade” or if
found not true after being employed I will be subject to summary dismissal.
.

Applicant’s Signature
/Гарын үсэг/

Date /Он сар өдөр/

ТАНД БАЯРЛАЛАА / THANK YOU
Өөрийн мэдээллийг үнэн зөв, гаргацтай, үг товчлолгүй бөглөнө үү. Саади групп нь ажилд орохыг хүсэгчийн өргөдлийн маягт хүлээн авснаар ямар нэгэн
хариуцлага хүлээхгүй болно. Маягт болон бусад материалыг буцаан олгохгүй.
Please fill the application with accurate, legible and not clipping words. Saade group not responsible for the receipt of the job application. The form and any other
documents will not be back.
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Өөрийн мэдээллийг үнэн зөв, гаргацтай, үг товчлолгүй бөглөнө үү. Саади групп нь ажилд орохыг хүсэгчийн өргөдлийн маягт хүлээн авснаар ямар нэгэн
хариуцлага хүлээхгүй болно. Маягт болон бусад материалыг буцаан олгохгүй.
Please fill the application with accurate, legible and not clipping words. Saade group not responsible for the receipt of the job application. The form and any other
documents will not be back.

