
АНКЕТ /APPLICATION FORM                                                                              

ТАНЫ СОНИРХОЖ БУЙ АЛБАН ТУШААЛ/ POSITION YOU ARE APPLYING FOR

1. Ургийн овог/Family name

2. Эцэг (Эх)-ийн нэр/Last name

3. Өөрийн нэр/First name

4.Хүйс/Sex

Эр/Male Эм/Female

5. Төрсөн огноо (он сар өдөр)/Date of birth (year/month/day)

9. Жолооны үнэмлэхний дугаар, ангилал/Driving license number, category

Гар утас/Cell phone Гэрийн утас/Home

19. Боловсрол/Education

НБИК ХХК
NBIK LLC

12. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрийн дугаар/Health insurance book 
number

17. Ажилд орох боломжтой огноо/Available date to 
start the work

18.   Таны хүсч буй цалингийн доод хэмжээ татварын өмнөх дүнгээр/ 
Salary expectation (gross) 

20. Гадаад хэлний мэдлэг (Та өөрийн чадварыг 1-4 оноогоор үнэлнэ үү. 4 маш сайн, 3 сайн,  2 дунд, 1 муу) Foreign language skill (Please evaluate your skill by 1-5 score. 5 
excellent, 4 good, 3 medium, 2 bad, 1 very bad)

Унших / Reading Бичих / Writing

TOEFL гм тусгай 
шалгалтын оноо 

/Specialized test 
score (TOEFL, etc.)

Ярих / SpeakingСонсох / Listening
Суралцсан хугацаа / 

Learned period

10. Нийгмийн даатгалын дэвтэрийн дугаар / Social insurance book number

14. Харилцах утасны дугаар/Contact number

13. Oршин суугаа газрын хаяг/ Residential address

Цээж зураг / Photo

11. Регистрийн дугаар/Registration number

16.   Фэйсбүүк хаягийн нэр/ Facebook user name15. Цахим шуудангийн хаяг /E-mail address

Голч дүн/  
GPA

Хаана (улс, хот) / 
Where (country, city)

Мэргэжил, боловсролын зэрэг/ Earned degree, profession
Төгссөн огноо/ 
Graduated date

Элссэн огноо/ 
Enrolled date

Боловсрол эзэмшсэн сургууль /Name of education institution

7. Төрсөн улс/Country of birth

  6. Төрсөн газар/Birth place

  8. Яс үндэс/Nationality

Гадаад хэл / Foreign language

Монгол улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо, Их Хуралдай Бизнес төв, 11-р давхар

Утас: 98029797



Төрсө
н он / 
Birth 
year

Нэмэлт урамшуулал / Complementary incentive

Төрсөн аймаг, хот / 
Birth aimag, city

Овог, нэр /Full name

Нэмэлт урамшуулал / Complementary incentive

Гаргаж байсан амжилтууд / Accomplishments

Үйл ажиллагааны чиглэл / 
Business type

Байгууллагын нэр / Name of the 
company

Үйл ажиллагааны чиглэл / Business 
type

Таны юу болох / 
Relationship

Утас / Telephone

Үйл ажиллагааны чиглэл / 
Business type

Нэр / Name  Албан тушаал / Position title Утас /Telephone

Гаргаж байсан амжилтууд / Accomplishments

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны / Your Supervisor's Ажлаас гарсан шалтгаан / Reason for leaving

Нэр/Name  Албан тушаал/Position title Утас/Telephone

Удирдаж байсан хэлтэс болон ажилтны тоо / Number of employees worked under your direct supervision

Албан тушаал / Position title

21.  Гэр бүлийн байдал (зөвхөн гэр бүлийн гишүүдээ оруулна уу)/Family status (please write only your family members)

Гаргаж байсан амжилтууд / Accomplishments

Удирдаж байсан хэлтэс болон ажилтны тоо / Number of employees worked under your direct supervision

Сарын цалин / 
Monthly salary

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны / Your Supervisor's

Ажлаас гарсан 
огноо / To

Ажилд орсон 
огноо / From

Байгууллагын нэр / Name of the 
company

Албан тушаал / Position title

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны / Your Supervisor's Ажлаас гарсан шалтгаан / Reason for leaving

Таны ажлын үндсэн үүргүүд / Describe your major duties and responsibilities Нэмэлт урамшуулал / Complementary incentive

Ажлаас гарсан 
огноо / To

Ажлаас гарсан 
огноо /To

Таны ажлын үндсэн үүргүүд / Describe your major duties and responsibilities 

Ажлаас гарсан шалтгаан / Reason for leaving

Сарын цалин / 
Monthly salary

22. Ажлын туршлага (Одоо эрхэлж буй ажлаасаа эхлэн бичнэ үү)/Work experience (Please start from the most recent job)

Албан тушаал / Position title
Ажилд орсон огноо 

/ From
Байгууллагын нэр / Name of the company

Удирдаж байсан хэлтэс болон ажилтны тоо / Number of employees worked under your direct supervision

Нэр/Name  Албан тушаал/Position title Утас/Telephone

Таны ажлын үндсэн үүргүүд / Describe your major duties and responsibilities 

Мэргэжил / Profession
Ажиллаж байгаа албан 

байгууллагын нэр / Name of 
current employer company

Эрхэлж байгаа ажил, албан 
тушаал / Current job, position

Сарын цалин / 
Monthly salary

Ажилд орсон 
огноо / From



Үнэмлэхний 
дугаар / Certificate 

number

Мэргэжил эзэмшсэн, сургалтанд хамргадсан 
газар / Vocational profession, training attended place

Утас / Telephone

Анхан шатны / Basic

23. Таны мэргэжлээрээ болон  бусад чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байдал  / Vocational or other trainings attended

Хэрэглээний түвшинд / Average

Бүрэн эзэмшсэн / Excellent

MS Access

24. Таны мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар тодорхойлолт өгөх хүний мэдээлэл/Contact information of references who could give description about your occupation, 
experience and skill

Ажилд орсон 
огноо / From

Ажлаас гарсан 
огноо /To

29. Улсын болон олон улсын шагнал/State or international awards

Утас /Telephone

MS Outlook

Гаргаж байсан амжилтууд / Accomplishments

Удирдаж байсан хэлтэс болон ажилтны тоо / Number of employees worked under your supervision

Байгууллагын удирдах албан тушаалтны / Your Supervisor's Ажлаас гарсан шалтгаан / Reason for leaving

Нэр / Name  Албан тушаал / Position title

MS Project
Компьютерын програм / 

Computer program

Албан тушаал / Position

Байгууллагын нэр / Name of the 
company

Байгууллагын нэр / Name of the organization

28. Чөлөөт цаг, хобби/Leisure time, hobby

Тодорхойлолт өгөх хүний нэр 
/ Name of the referee

Эзэмшсэн мэргэжил / Profession
Мэргэжил эзэмшсэн 
огноо / Training period

Таны ажлын үндсэн үүргүүд / Describe your major duties and responsibilities 

Хүчинтэй хугацаа / 
Valid period

27. Та урлаг болон спортын ямар авъяастай вэ?/Special talents

26. Ур чадвар давуу болон сул тал / Skill, strength and weakness

Ямар төрлөөр/Talent type Хичээллэсэн жил /Practiced years Зэрэг, шагнал/Ranking or awards

Давуу тал / Strength Сул тал / Weakness

Сарын цалин / 
Monthly salary

Үйл ажиллагааны чиглэл / 
Business type

Албан тушаал / Position title

Нэмэлт урамшуулал / Complementary incentive

25. Компьютерын програм дээр ажиллах чадвар/Computer program skill

MS Word MS Excel MS Power Point

Цахим шуудангийн хаяг /     
E-mail address

Бусад/OtherPhotoshop



31. Эрүүл мэнд - цусны бүлэг / Blood type

Анкетыг үнэн зөв бөглөсөн Огноо:
Application form filled truthfully by:

Албан тушаал / Position

32.  Хувцасны хэмжээний мэдээлэл \ Dress measurement

Цамцны размер / Shirt size (S, M, L, XL 
гм)

Өмдний размер / Pants size (S, M, L, XL 
гм)

Гутлын размер / Shoe size (S, M, L, XL 
гм)

Thank You and wishing you good luck!

Date:  

36.  Өөрийгөө нэмж танилцуулах боломж/Additional information necessary to describe your full qualification for the specific position for which you are applying 

37. Таны амьдралын уриа / Your "MOTO"

1.  Компани таны анкет өргөдлийг хүлээн авснаар ажил горилогчийн өмнө үүрэг хариуцлага хүлээхгүй

2. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт, цээж зураг, диплом, мэргэжлийн үнэмлэх, НДД, ЭМД-ийн хуулбарыг зайлшгүй хавсаргана. 

Баярлалаа, Танд амжилт хүсье!

Утасны дугаар / 
Telephone number

35. Цалин шилжүүлэх банк, дансны мэдээлэл  \ Bank account details for payroll details

Зөвшөөрөв / Approved:

ГОЛОМТ Банкин дахь дансны дугаар
Голомт банкинд дансгүй бол данс нээлгэх зөвшөөрлийг олгож буйг баталгаажуулах / 
Аgree to open bank account at Golom bank

34. Онц шаардлагатай үед холбоо барих хүний мэдээлэл  / Emergency contact details

Овог нэр / Full name 

3.  Хавсаргасан баримт бичгийг буцаан олгохгүй.    

Санамж

Нэмэлт мэдээлэл, 
шаардлагатай бол  / Additional 

information, if any

Малгайн размер /       
Hat size

Таны юу болох / Relationship

Эрүүл мэнд - хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх, тийм бол хэдэн хувь гэдгийг бичих / Disabilities, if any

Утасны дугаар / Telephone 
number 

Оршин суух хаяг / 
Residential address

33. Манай компанид таны найз, хамаатан садан ажилладаг эсэх? / Do you have any friends or relatives working for our company?

Овог нэр, таны юу болох / Full name, relationship Хэлтэс / Department

30.  Эрүүл мэндийн хувьд анхаарах ямар нэгэн зовиуртай эсэх/ Do you have any health issues to raise?


