Маягтыг өөрийн гараар,
хар буюу хар хөх өнгийн
бэхээр бөглөнө

“ГҮНИЙ УС”ХХК АЖИЛТНЫ АНКЕТ

Регистрийн дугаар
Нийгмийн даатгалын
дэвтрийн дугаар

Эрүүл мэндийн даатгалын гэрчилгээний дугаар

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

1. ХУВЬ ХҮНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
1.1. Эцэг / эх / -ийн нэр ..............................Нэр ...........................................
1. 2. Хүйс ...........

4х6

1.3. Төрсөн .................. он ....... сар ....... өдөр

1.4. Төрсөн аймаг , хот .................................сум, дүүрэг.............................
төрсөн газар ............................................. овог ...................................
1.5. Үндэс, угсаа ....................... 1.6. Нийгмийн гарал ..................................
1. 7. Гэр бүлийн байдал / Зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ. / :
Таны юу
болох

Гэр бүлийн гишүүдийн эцэг / эх / ийн нь болон өөрийн нь нэр

Төрсөн
он

Төрсөн аймаг, хот,
сум, дүүрэг

Одоогийн эрхэлж буй ажил

1.8. Садан төрлийн байдал / Таны эцэг, эх, төрсөн ах, эгч, дүү, өрх тусгаарласан хүүхэд болон
таны эхнэр / нөхөр / -ийн эцэг, эхийг оруулна. / :
Таны юу
болох

Садан төрлийн хүмүүсийн эцэг
/эх/ -ийн нь болон өөрийн нь нэр

Төрсөн
он

Төрсөн аймаг, хот,
сум, дүүрэг

Одоогийн эрхэлж буй ажил

1.9. Оршин суугаа хаяг .....................................аймаг, хот .......................................сум, дүүрэг
гэрийн хаяг ....................................................................................................................................
Утас, үүрэн утас ..................................... .........................И-мэйл хаяг .......................................
1.10. Онцгой шаардлага гарвал харилцах хүний нэр ......................................... утас ..............

2. БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ-Боловсрол / ерөнхий, тусгай дунд, дээд боловсрол,
дипломын, бакалаврын болон магистрийн зэргийг оролцуулан /
№

Орсон он,
сар

Сургуулийн нэр

Төгссөн он,
сар

Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил,
гэрчилгээ, дипломын дугаар

Мэргэшлийн бэлтгэл / Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан
байдлыг бичнэ./

3.

№

4.

ТУРШЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ-Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал
Ажилласан байгууллага, газар, түүний
хэлтэс, алба

Албан тушаал

Ажилд орсон он,
сар, ºäºð

Ажлаас гарсан
он, сар, ºäºð

ШАГНАЛ, ШИЙТГЭЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ-Шагнал урамшуулал

№

Шагнал урамшуулал нэр

Авсан он сар өдөр

Ял шийтгэл эдэлж байсан эсэх.
1

Тийм

2

Үгүй

Дээрх мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталж / гарын үсэг/ .............................. /
20..... он ....... сар ........ өдөр

/

