EPIROC MONGOLIA LLC

Ажлын өргөдлийн маягт – Job application form
Маягтыг Англи, Монгол хэлний аль нэгээр нь бөглөнө үү
Please fill out the form either in English or in Mongolian
Сонирхож буй албан тушаал
Position that you’re interested in
Ажилд орох боломжтой хугацаа
When can you start work?
Энэ ажлын байрны талаар хаанаас мэдсэн бэ?
How did you hear about this role?

Хувийн мэдээлэл
Personal information
Овог нэр
Full name
Төрсөн он сар өдөр
Date of Birth

Хүйс
Gender

Гэрлэлтийн байдал
Marital status

Жолооны үнэмлэхний № , ангилал
Driving license #, types

Нийгмийн болон Эрүүл мэндийн
даатгалын №
Social and health insurance books #
Оршин суугаа хаяг
/Хот, дүүрэг,хороо,байр ; Аймаг, сум, баг /
Residential address
/ City, district, khoroo, building ; Province, soum, bag/
Утасны дугаар
Phone numbers

Регистрийн №
Registration #

Цахим хаяг
Email address

Ажлын туршлага (Хамгийн сүүлийн ажлаасаа эхлэн бичнэ үү)
Work experience ( Start with the most recent)
Албан байгууллага
Organization

Албан тушаал
Position

Ажилд орсон
огноо
Start date

Ажлаас
гарсан огноо
End date

Ажлаас гарсан шалтгаан
Reason for leaving

EPIROC MONGOLIA LLC

Ажлын өргөдлийн маягт – Job application form

Сургуулийн нэр
School name

Англи хэл -English
Бусад хэл –Other language
Компьютерийн мэдлэг Computer skills
Нэмэлт мэдээлэл
Additional info

Боловсрол (Хамгийн сүүлийн сургуулиасаа эхлэн бичнэ үү)
Education ( Start with the most recent)
Төгссөн
Элссэн огноо
Төгссөн огноо
Зэрэг, цол
мэргэжил
Date of
Date of
Degree
Major
enrollment
completion

Ур чадвар
Skills
Маш сайн / Excellent
Сайн /Good
Дунд зэрэг / Above average
Муу / Not/A
Маш сайн / Excellent
Сайн /Good
Дунд зэрэг / Above average
Муу / Not/A
Маш сайн / Excellent
Сайн /Good
Дунд зэрэг/ Above average
Муу / Not/A

Бусад
Other
Шагнал урамшуулал -Awards
Таны ажил байдлын талаар тодорхойлолт
авч болох хүний нэрс
Full names of people, who can provide
reference about you
Яаралтай үед холбоо барих хүний нэр, утасны дугаар
Emergency contact details (name, phone numbers)
Эпирок Монголиа ХХК-д ажилладаг хамаатан садан, найз
нөхөд байгаа бол нэрийг нь бичнэ үү
Provide the full names of your relatives and friends who work
for Epiroc Mongolia LLC

Өргөдөл гаргагчийн гарын үсэг / Applicant’s Signature: ……………………………………………
Огноо / Date:……………………………

