Employment Application / Ажил горилогчийн анкет
Thank you for applying for a position with World Vision Mongolia.
POSIT
POSITION

/ АЛБАН ТУШААЛ

Position title / Албан тушаалын нэр

PERSONAL INFORMATION / ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Name / Нэр

Date of birth / Төрсөн огноо

Gender / Хүйс
Male/Эрэгтэй

Surname / Эцэг/Эхийн нэр
Registration No / Регистрийн дугаар

Female/Эмэгтэй

Present address / Оршин суугаа хаяг
Marital status / Гэрлэсэн эсэх
Yes / Тийм

Children / Хүүхэдтэй эсэх
No / Үгүй

Yes / Тийм

Phone number (Please provide at least 2)/ Утасны дугаар (дор хаяж 2
холбогдох дугаар бичнэ үү)

Email address / И-мэйл хаяг

Emergecny contact/ Яаралтай үед холбоо барих
хүний утасны дугаар

Emergency contact name/ Яаралтай үед холбоо
барих хүний нэр

No / Үгүй

Emergency contact relationship/ Таны хэн болох?

Does your relative work in World Vision Mongolia? / Таны хамаатан садан "Дэлхийн зөн Монгол" ОУБ-д ажилладаг уу?
No / Үгүй

Yes / Тийм
If yes, give details: / Хэрэв тийм бол энэ хэсэгт дэлгэрэнгүй
.
бичнэ үү

Have you ever made an application to World Vision Mongolia?/ Та өмнө нь "Дэлхийн зөн Монгол" ОУБ-д ажил горилж байсан уу?
Yes / Тийм

No / Үгүй

If yes, give details: / Хэрэв тийм бол энэ хэсэгт дэлгэрэнгүй
.
бичнэ үү

Have you ever been employed by World Vision Mongolia? / Та "Дэлхийн зөн Монгол" ОУБ-д өмнө нь ажиллаж байсан уу?
Yes / Тийм

No / Үгүй

If yes, give details: / Хэрэв тийм бол энэ хэсэгт дэлгэрэнгүй бичнэ үү.

How did you learn abount the vacancy announcement? / Та ажлын байрны зарыг хаанаас харсан бэ?
The person who recommended you to apply to this job?/ Энэ ажлын байранд анкетаа өгөхийг санал болгосон хүний нэрийг бичнэ үү?

EDUCATIONAL INFORMATION / БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ

High school / Дунд сургууль
(Name, City / Сургуулийн нэр, Хот)

Trade Technical / МСҮТ, техникийн коллеж
(Name, City / Сургуулийн нэр, Хот)

Date attended/
суралцсан огноо
(mm/yyyy)

Graduated? /
Төгссөн эсэх?

From / aас

Yes / Тийм

To / xүртэл

No / Үгүй

Date attended/
суралцсан огноо
(mm/yyyy)

Graduated? /
Төгссөн эсэх?

From / aас

Yes / Тийм

To / xүртэл

No / Үгүй

Certificate / Diploma
Гэрчилгээ / Диплом

Major Subject /
Мэргэжил

Undergraduate Degree (Bachelor's degree) / Их,
Дээд сургууль (Name, City / Сургуулийн нэр, Хот)

Graduate Degree / Магистр болон түүнээс дээш
(Name, City / Сургуулийн нэр, Хот)

Date attended/
суралцсан огноо
(mm/yyyy)

Graduated? /
Төгссөн эсэх?

From / aас

Yes / Тийм

To / xүртэл

No / Үгүй

Date attended/
суралцсан огноо
(mm/yyyy)

Graduated? /
Төгссөн эсэх?

From / aас

Yes / Тийм

To / xүртэл

No / Үгүй

Certificate / Diploma
Гэрчилгээ / Диплом

Major Subject /
Мэргэжил

Certificate / Diploma
Гэрчилгээ / Диплом

Major Subject /
Мэргэжил

LANGUAGES / ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ
Instruction /Заавар
1.
2.
3.
4.
5.

Basic - Анхан шатны мэдлэгтэй байх (мэндлэх, тоо, тэмдэгт мэддэг байх)
Limited - Хязгаарлагдмал мэдлэгтэй байх (зүг чиг, энгийн асуултуудыг ойлгодог, асуух чадвартай )
Good work related knowledge - Ажил, үүргийн холбогдолтой мэдлэгтэй байх (ажил үүрэгтэй холбоотой яриа өрнүүлэх г.м)
Advanced- Ахисан төвшний мэдлэгтэй байх (бичиг хэрэг боловсруулах, орчуулга хийх чадвартай г.м)
Fluent - Академик төвшний мэдлэгтэй байх (шууд орчуулга хийх чадвартай г.м)

Please provide level when you fill out the below table of language section.
Example: English - Speaking: 1 Basic - Reading: 2 Limited- Writing: 4 Fluent
Гадаад хэлний мэдлэгийн хэсгийг бөглөхдөө түвшинг нь бичнэ.
Жишээ нь: Англи хэл - Ярих чадвар: 1 Basic- Унших чадвар: 2 Limited- Бичих чадвар: 5 Fluent
Languages / Гадаад хэлний нэр

Speaking / Ярих чадвар

Reading / Унших чадвар

Writing / Бичих чадвар

WORK EXPERIENCE / АЖЛЫН ТУРШЛАГА
Please provide your work history in this section and begin by listing your most current work experience. Энэ хэсэгт та өөрийн ажлын түүхээ бичих бөгөөд
хамгийн сүүлд эрхэлж байсан ажлаа хамгийн эхэнд жагсаан бичнэ үү.
Job title / Албан тушаал
From / -аас (mm/yyyy)

To /хүртэл (mm/yyyy)

Monthly salary / Сарын цалин

Employer name, address, phone number / Ажил олгогчийн нэр, хаяг, утасны дугаар

Supervisor's name / Шууд удирдлагын нэр

Phone number / Утасны дугаар

Can we contact her/him for a reference on offer of a position? /
Таны удирдлагаас таны талаарх тодорхойлолт авч болох уу?
Yes / Тийм

Main duties and responsibilities / үндсэн ажил, үүрэг

Reason for leaving / Ажлаас гарах болсон шалтгаан

No / Үгүй

WORK EXPERIENCE (continued) / АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Job title / Албан тушаал
From / -аас (mm/yyyy)

Monthly salary / Сарын цалин

To /хүртэл (mm/yyyy)

Employer name, address, phone number / Ажил олгогчийн нэр, хаяг, утасны дугаар

Supervisor's name / Шууд удирдлагын нэр

Phone number / Утасны дугаар

Can we contact her/him for a reference on offer of a position? /
Таны удирдлагаас таны талаарх тодорхойлолт авч болох уу?
Yes / Тийм

No / Үгүй

Main duties and responsibilities / үндсэн ажил, үүрэг

Reason for leaving / Ажлаас гарах болсон шалтгаан

Job title / Албан тушаал
From / -аас (mm/yyyy)

To /хүртэл (mm/yyyy)

Monthly salary / Сарын цалин

Employer name, address, phone number / Ажил олгогчийн нэр, хаяг, утасны дугаар

Supervisor's name / Шууд удирдлагын нэр

Phone number / Утасны дугаар

Can we contact her/him for a reference on offer of a position? /
Таны удирдлагаас таны талаарх тодорхойлолт авч болох уу?
Yes / Тийм

No / Үгүй

Main duties and responsibilities / үндсэн ажил, үүрэг

Reason for leaving / Ажлаас гарах болсон шалтгаан

REFERENCES / ТОДОРХОЙЛОЛТ
Please provide three references we may contact who know you and your abilities. (1) , (2) Professional/ Personal and (3) Church Minister or Group leader. /
Таны ажил мэргэжил, туршлага, ур чадварын талаар тодорхойлолт өгөх хүмүүсийн мэдээллийг бичнэ үү.
Reference/ Тодорхойлолт

Employer/
Ажил олгогч
Professional/Personal
Мэргэжлийн/Хувийн

Church Minister or
Group Leader/
Сүм, цуглааны
удирдагч

Name/ Нэр

Organization/position
Байгууллага

Years known /
Хэдэн жил
мэдэх вэ?

Home or business address/ Гэр
эсвэл ажлын хаяг

Mobile or business phone/
Гар эсвэл ажлын утасны
дугаар

ADDITIONAL INFORMATION/ НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ
Are you presently attending a church? / Та одоогоор сүм, чуулганд хамрагдаж байгаа юу?
Yes / Тийм

No / Үгүй

If your answer is yes, please give details: / Хэрэв тийм бол энэ хэсэгт дэлгэрэнгүй бичнэ үү.

Have you ever been convicted of a criminal offence? / Та урьд нь гэмт хэрэгт холбогдож байсан уу?
Yes / Тийм

No / Үгүй

If your answer is yes, please give details: / Хэрэв тийм бол энэ хэсэгт дэлгэрэнгүй бичнэ үү.
Please summarize your understanding of child and adults' abuse, exploitation and violence: /Хүүхэд болон насанд хүрэгчдийн хүчирхийлэл, мөлжлөгийн
талаар өөрийн ойлголтоо дүгнэн бичнэ үү?

DECLARATION / ТУНХАГЛАЛ
I confirm that the facts stated in the application form are true. I acknowledge that any false statement in this form may affect my application or
employment. Би энэхүү ажил горилогчийн анкет дээр дурдсан мэдээллүүд үнэн болохыг баталж байна. Аливаа хуурамч мэдүүлэг нь миний
анкет эсвэл ажил эрхлэлтэд нөлөөлж болохыг ойлгож, хүлээн зөвшөөрч байна.
Signature / Гарын үсэг

Date / Огноо

