
1 

 

                                                     

 

 

 

                                                   Áààçûí ìåíåæåðèéí  
 АЖÈË ¯¯ÐÃÈÉÍ ÕÓÂÀÀÐÜ 

 
1.  Газар, хэлтсийн  нэр:  1.1  Çàõèðãààíû  Хэлтэс 

2.  Албан тушаалын нэр:  2.1  Áààçûí ìåíåæåð 

3.  Шууд удирдах албан  
тушаалын нэр  

3.1  Гүйцэтгэх Захирал 

4.  Шууд удирдлагад нь байх 
албан тушаалын нэр  

4.1  Байхгүй 

 ЧИГ ҮҮРЭГ  

5.  Ажлын байрны зорилго  5.1  Áààçûí ¿íäñýí ¿éë àæèëëàãààíä õÿíàëò òàâüæ, äýýä 
çýðãèéí ¿éë÷èëãýýã ¿ç¿¿ëýõ, Жуулчдын сэтгэгдэлийг 
ямагт өндөр байлгахаар хичээж  á¿õ íºõöºë 
áîëîëöîîã õàíãàæ, óäèðäàí ìàíëàéëæ àæèëëàíà 

   Байгууллага болон баазынхаа нэр хүнд байр суурийг 
эрхэмлэн өргөж ажиллах 

7.  Ажил үүрэг  6.1 ¯éë÷ë¿¿ëýã÷äèéã õ¿ëýýí àâàõàä áýëòãýõ  

6.2  Óäèðäëàãàí äîð àæèëëàæ áóé àæèë÷äûí àæëûí 
õóâààðèëàëòûã øóóä ìàø íàðèéí çîõèöóóëàõ   

6.3 Аялалын ваучерийг хүлээн авч тооцооã õèéõ 

6.4 Баарны орлого болон явуулын жуулчны орлогыг 
тооцож авч баазын даргад шилжүүлнэ. 

6.5 Òîãîî÷èéí àæèë ¿éë÷èëãýýíä õÿíàëò òàâüæ, õîîëíû 
àìò ÷àíàðò îíöãîé àíõààðàë òàâèíà  

6.6  Àÿëàëûí îíöëîãîîñ õàìààð÷ æèøýý íü: ìîðü ¿õýð 
òýðýãíèé àÿëàëä áýëòãýõ   

  6.7 Òîíîã òºõººðºìæèéí õýâèéí àæèëëàãààíä áàéíãà 
õÿíàëò òàâüæ àæèëëàíà.  Ñàóí, äóø, 00, íàðíû çàéí 
õóðààãóóð, ãåíåðàòîð, äóãóé ýìýýë, ãýðýë, ãàë 
òîãîîíû òîíîã òºõººðºìæ¿¿ä ã.ì  

  6.8  Àæèë÷äûí öýâýð ¿çýìæòýé õóâöàñëàõ, õàðüöààíû ¸ñ 
ç¿é äýýð áàéíãà õÿíàëò òàâèíà,  

6.9 Жуулчдын сэтгэгдэл үлддэг дэвтрийн хөтлөлтөнд 
анхаарч уншиж таилцдаг байх алдаа оноо байсан 
тохиолдолд байран дээрээ арга хэмжээ авч засч 

залруулна. 
6.10 Àæèë÷äûí àæëûí ã¿éöýòãýëèéã 7õîíîã áîëãîí ä¿ãíýæ, 

àæëûí äýâòýð äýýð áè÷èæ òýìäýãëýí ä¿ãýíý. 

6.11  Удирдлагаас өгсөн бусад үүрэг даалгавар  

 ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА  

8.  Ажèëòàíä тавигдах   Ерөнхий шаардлага:  

 шаардлагаàí   Боловсрол: Бакалавр буюу түүнээс дээш зэрэгтэй  

   Мэргэжил:  Àÿëàëûí æóóë÷ëàëûí ìåíåæåð  

   Туршлага: Àÿëàë çîõèîí áàéãóóëæ áàéñàí àæëûí 
òóðøëàãàòàé, ìýðãýæëýýðýý 5 ààñ äîîøã¿é æèë 
àæèëëàñàí. 

   Ур чадвар:  

    Õàðèëöààíû ºíäºð чадвартай  

    Шинжилгээ, дүгнэлт хийх чадвартай  
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    Албан бичиг, баримт боловсруулах чадвартай  

    Санал бодлоо бичгээр болон амаар 
илэрхийлэх чадвартай  

    Компьютерын хэрэглээний программ ашиглах 
чадвартай  

    Англи хэлний зохих мэдлэгтэй  

   
Хувийн зан байдал:  

    
 Үнэнч шударга, хариуцлага хүлээх 

чадвартай  

     Бүтээлч, идэвхи санаачлагатай  

     Ёс зүйг баримтлагч, зарчимч  

     Багаар ажиллах  

     Ажлын зохион байгуулалт өндөр  

     Өөртөө итгэлтэй, өөрийгөө тогтмол 
хөгжүүлэх эрмэлзлэлтэй  

 
Уншиж танилцсан:  Огноо: . . . . . . . он. . . сар. . . өдөр  

Ажилтны гарын үсэг: . . . . . . . ./                         /  
Удирдах ажилтны гарын үсэг:. . . . /                       
/  

 
 


