Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв нь дараах
ажлын байруудыг нээлттэй зарлаж байна
Эдийн засагч-статистикч
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг


Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу

Ажлын байранд тавигдах шаардлага


Санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй



Тухайн чиглэлээр 2 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай



Компьютерын хэрэглээний болон санхүүгийн программуудыг бүрэн эзэмшсэн



Англи хэлийг дундаас дээш түвшинд эзэмшсэн.



Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай, эерэг хандлагатай.



Өөрийгөө илэрхийлэх, илтгэн тайлагнах ур чадвартай байх.



Статистикчаар ажиллаж байсан бол давуу тал болно.

Нэмэлт мэдээлэл


Ая тухтай орчин



Мэдлэг, ур чадвараа сорин өсөн дэвших боломж



Эерэг хандлагатай бүтээлч залуустай нэг багт ажиллах боломж олгож байна.

Доорх материалыг бүрдүүлнэ:


Төрийн албан хаагчийн анкет



Диплом



Иргэний үнэмлэхний хуулбар



Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар



Өмнө нь ажиллаж байсан ажлын газрын тодорхойлолт

Утас: 88055552

Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төв нь дараах
ажлын байруудыг нээлттэй зарлаж байна
Тооцооны нягтлан бодогч
Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг


Ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан чиг үүргийн дагуу

Ажлын байранд тавигдах шаардлага


Мэргэжлээрээ их дээд сургууль төгссөн



Цагийн менежментийг зөв хуваарилан ажиллах чадвартай



Компьютерын хэрэглээний болон санхүүгийн программууд дээр чөлөөтэй
ажиллах чадвартай



Хувийн зохион байгуулалттай, эмх цэгцтэй, хурдтай Бүтээлч сэтгэлгээтэй



Өөрийгөө илэрхийлэх илтгэн тайлагнах ур чадвартай байх



Ажилласан туршилагатай бол давуу тал болно.

Нэмэлт мэдээлэл


Ая тухтай орчин



Мэдлэг, ур чадвараа сорин өсөн дэвших боломж



Эерэг хандлагатай бүтээлч залуустай нэг багт ажиллах боломж олгож байна.

Доорх материалыг бүрдүүлнэ:


Төрийн албан хаагчийн анкет



Диплом



Иргэний үнэмлэхний хуулбар



Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар



Өмнө нь ажиллаж байсан ажлын газрын тодорхойлолт

Утас: 88055552

Хавсралт.
Цус сэлбэлт судлалын үндэсний төвийн сул ажлын байрны захиалга
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Ажлын байранд тавигдах шаардлага
/боловсрол, мэргэжил туршлага ур
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Материал
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өгөх хүний
нэр, утас

ЦССҮТ-ийн
4 давхарт,
404 тоот

Хүний нөөц
хариуцсан
ажилтан
Ч.Өнөрбат



1
УБ хот, БЗД 3-р
хороо Цус
сэлбэлт
судлалын
үндэсний төв

2

Санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр бакалавр
болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 Тухайн чиглэлээр 2 ба түүнээс дээш жил
ажилласан туршлагатай
 Компьютерын хэрэглээний болон
санхүүгийн программуудыг бүрэн
Эдийн
эзэмшсэн
засагч
 Англи хэлийг дундаас дээш түвшинд
/статистикч/ эзэмшсэн
 Багаар ажиллах, ачаалал даах чадвартай,
эерэг хандлагатай
 Өөрийгөө илэрхийлэх, илтгэх тайлагнах ур
чадвартай байх
 Статистикчаар ажиллаж байсан бол давуу
тал болно.
 Мэргэжлээрээ их дээд сургууль төгссөн
 Цагийн менежментийг зөв хуваарилан
ажиллах чадвартай
 Компьютерын хэрэглээний болон
санхүүгийн программууд дээр чөлөөтэй
Тооцооны ажиллах чадвартай
нягтлан  Хувийн зохион байгуулалттай, эмх
цэгцтэй, хурдтай Бүтээлч сэтгэлгээтэй
бодогч
 Өөрийгөө илэрхийлэх илтгэн тайлагнах ур
чадвартай байх






Төрийн албан
хаагчийн анкет,
диплом,
иргэний
үнэмлэхний
хуулбар,
Өмнө нь ажиллаж
байсан ажлын
газрын
тодорхойлолт

2018 оны
04 сарын 26
-аас
05 сарын 26
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Төрийн албан
хаагчийн анкет,
диплом,
иргэний
үнэмлэхний
хуулбар,

