АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ
Та асуултад бүрэн гүйцэд, гаргацтай, үнэн зөвөөр хариулна уу.
Ургийн овог:___________________________ Эцгийн нэр:___________________________
Өөрийн нэр:___________________________ И-мэйл хаяг:___________________________
Оршин суугаа хаяг:________________________________________________ ____________

АЛБАН ТУШААЛ

ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Утас гэрийн:____________

хөдөлгөөнт:_____________

Эрэгтэй:______ Эмэгтэй:______

ажлын:_____________

Төрсөн он: _________ сар:______ өдөр:_______

Цээж зургаа
наана уу
(4 x 3)

Регистрийн дугаар:_________________
Таны найз, эсвэл төрөл садан ХасЛизинг ХХК-д ажилладаг эсэх:
Yгүй:_____ Тийм:_____ бол хэн, аль салбар/хэлтэст:___________________________________________________
Гэр бүлийн байдал: Ам бүлийн тоо:______
Таны хэн
болох

Эцгийн нэр, нэр

Нас

Одоо эрхэлж байгаа ажил

Ямар чиглэлээр, эсхүл албан тушаал, салбарт ажиллах сонирхолтой байна вэ?
/хамгийн чухлаас нь дараалуулж бичнэ үү/. Аль орон нутагт?

Таны хүсч буй цалин хүлээлт:

1.______________________________________________________________

_______________________

2.______________________________________________________________

Ажилд орох боломжтой өдөр:

3.______________________________________________________________

_______он ____сар ____өдөр

Сургуулийн
төрөл

Сургуулийн
нэр

Төлбөрөө төлсөн
Суралцсан Төгссөн Сурлагын үнэлгээ Эзэмшсэн мэргэжил,
хэлбэр /тэтгэлэг,
хугацаа
он
боловсролын зэрэг
голч дүн хувь
зээл, хувиараа/

Дунд сургууль

БОЛОВСРОЛ

Их, дээд сургууль
Их, дээд сургууль
Бусад

Компьютер дээр ажиллах чадвар (түвшинг  гэж тэмдэглэнэ):
Компьютерийн
програмын нэр
MS Word®
MS Excel®
MS PowerPoint®
MS Outlook®
MS Visio®

Онц

Ажиллах чадвар
Сайн
Дунд

Муу

Бусад

Онц

Ажиллах чадвар
Сайн
Дунд

Муу

Хуудас: 1/2

АЖЛЫН ДАДЛАГА ТУРШЛАГА

Одоогийн эсхүл хамгийн сүүлд
хийж байсан ажил/албан
тушаалаас эхэлж бичнэ үү

Ажилд
орсон
он/сар

Хаана, ямар
байгууллагад

Ажлаас
гарсан
он/сар

Тухайн ажлын
сарын орлого
/цалин г.м/

Ажлаас гарсан
шалтгаан

Удирдах албан
тушаалтны нэр, утас

Та удаан хугацаагаар ажилгүй байсан бол тайлбар өгнө үү:
________________________________________________________________________________________________
Таны мэдлэг чадвар болон бусад зүйлийн талаар тодорхойлох 2 хүн:
Эцгийн нэр, нэр

Гадаад хэл

Ярьсныг ойлгох
Сайн Дунд
Муу

Эрхэлдэг ажил

Өөрөө ярих
Сайн Дунд Муу

Хаяг, утас

Уншиж ойлгох
Сайн Дунд Муу

Бичиж орчуулах
Сайн Дунд Муу

БУСАД

ХасЛизинг ХХК-д ажлын орон тоо гарсан тухай мэдээллийг хаанаас авсан бэ? /урд нь  тэмдэглэгээ хийнэ үү/
____ Сургууль дээрээсээ;
____ Сонин дээрх зараас;
____ Найз, төрөл садангаас;
____ ХасЛизинг ХХК-тай холбоо барьж, эсвэл өөрөө ирж;
____ Бусад: /дээр дурьдаагүй ямар мэдээллийн сувгаар/ ____________________________________________
Та өөрийнхөө талаар нэмэлт мэдээлэл байвал өгнө үү! (Сонгуульт ажил, эзэмшиж, мэргэшсэн чадварууд,
онцгой авьяас чадвар, сонирхол, алдар цол өргөмжлөл, давхар эрхэлдэг ажил, г. м.)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Та урьд өмнө ял шийтгэл эдлэж байсан уу? Эсвэл ямар нэг гэмт хэрэгт татагдан шалгагдаж байсан уу?
Үгүй:_____ Тийм:_____ бол:_______________________________________________________________________
Ажилд орохыг хүссэн миний талаарх мэдээллийг ХасЛизинг ХХК-д зүгээс тодруулах эрхийг хүлээн зөвшөөрч
байна. Мөн худал мэдээлэл өгч эсхүл нуун дарагдуулж ажилд орсноор ажлаас халагдана гэдгийг хүлээн
зөвшөөрч байгаа бөгөөд гомдол гаргахгүй байх болно.
Өргөдөл гаргагчийн гарын үсэг:_________________ Өргөдөл гаргасан огноо:________________
Жич:
1.
2.
3.

Их дээд сургуулийн боловсролын үнэмлэхийн хуулбарыг хавсаргана.
Дээрх хуулбар болон энэхүү өргөдлийн маягтыг буцаан олгохгүй
ХасЛизинг нь ажилд орохыг хүссэн өргөдлийг хүлээж авснаар өргөдөл
гаргагчийн өмнө ямар нэгэн үүрэг хариуцлага хүлээхгүй
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