ДОТООДЫН ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН

ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ 2015-2016

2015 оны 10-р сарын 02-ны 17:00 цагаас өмнө өргөдлийн материалыг бүрэн
бүрдүүлж өгнө үү.
Хувийн мэдээлэл
Ургийн овог:

Овог:

Нэр:

Төрсөн он, сар, өдөр:
Холбоо барих:
И-мэйл:

Төрсөн газар:
Гэрийн утас:

Гар утас 1:
Гар утас 2:

Гэрийн хаяг:
Одоо оршин суугаа хаяг:

Боловсролын талаарх мэдээлэл
Төгссөн дунд сургууль:
Төгссөн он:

Ямар дүнтэй төгссөн:

Одоо суралцаж буй сургууль:
Элссэн он:

Курс:

Төгсөх он:

Суралцаж буй мэргэжил:
Сурлагын голч дүн:
Англи хэлний мэдлэг:
Ярих
Бичих
Сонсох
Унших

Анхан шатны

Дунд зэрэг

Сайн

Онцсайн

Сайн дурын ажлын оролцоо болон шагнал урамшуулал
Сайн дурын ямар ажилд, ямар үүрэгтэй оролцож байсан тухайгаа бичнэ үү.

Суралцсан хугацаанд гаргасан амжилт, авч байсан шагнал урамшууллынхаа талаар бичнэ үү.

Сургалтын төлбөрийн талаарх мэдээлэл
Сургалтын жилийн төлбөр:
Дотуур байрны жилийн төлбөр (хэрэв орон нутгаас ирсэн бол):

Та өмнө нь ажил, дадлага хийж байсан бол дараах хүснэгтийг бөглөнө үү
Байгууллагын нэр

Үргэлжилсэн хугацаа

Ямар ажил/дадлага хийж байсан бэ?

ОЮУНЛАГ ХҮМҮҮН
МОНГОЛЫН БАЯЛАГ

ОЮУНЛАГ ХҮМҮҮН
МОНГОЛЫН БАЯЛАГ

Та өмнө нь тэтгэлэгт хамрагдаж байсан уу?

		

Тийм

		

Үгүй

Хэрэв Тийм гэж хариулсан бол ямар тэтгэлэгт хөтөлбөрт, хэзээ хамрагдаж байсан тухайгаа бичнэ үү.

Тодорхойлолт гаргагч
Шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд Оюу толгой компанийн зүгээс холбогдож таны талаар тодорхойлолт
авч болох 2 хүний хаягийг өгнө үү? Энэхүү 2 хүн нь таны аав ээж, ах дүү, хамаатан садан байж болохгүйг
анхаарна уу. Багш нар болон шууд удирдлаганд нь ажиллаж байсан хүн байх.
Тодорхойлолт гаргах хүн 1

Тодорхойлолт гаргах хүн 2

Нэр:

Нэр:

Албан тушаал:

Албан тушаал:

Утас:

Утас:

И-мэйл хаяг:

И-мэйл хаяг:

Одоо суралцаж байгаа мэргэжлээ яагаад сонгосон, сургуулиа төгсөөд эзэмшсэн мэргэжлийнхээ дагуу
хэрхэн ажиллахаар төлөвлөж байгаа, энэхүү зорилгодоо хүрэхийн тулд хэрхэн ажиллаж байгаа талаараа
500-600 үгэнд багтаан Times New Roman 11 фондоор, мөр хоорондын зай 1.5-аар бичиж хавсаргана.

Миний бие энэ өргөдөлд дурьдсан мэдээлэл нь үнэн зөв болохыг баталж байна.
Шаардлагатай үед өргөдөлд орсон мэдээллийг шалгах зөвшөөрлийг өгч байна.

_________________________								
Гарын үсэг
						

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:
- Өргөдлийн маягт
- Баталгаат дүнгийн хуулбар
- Шагнал урамшууллын хуулбар
- Эссе
- Сургуулийн тодорхойлолт
- Иргэний үнэмлэхний хуулбар

____________________
Он, сар, өдөр

Дараах хаягаар өргөдлийн
материалыг ирүүлнэүү.

“Оюу толгой” ХХК, Сөүл бизнес төв, 7 давхар
Залуучуудын өргөн чөлөө-26
Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар-13381
Утас: 11-331880 (дотуур дугаар 3356, 3769)
Вебсайт: www.ot.mn

