
Ажлын байрны нэр Асрагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Хүүхдийн төв сувилал 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Асарна 

Албан тушаалын ангилал  

Орон тоо 1 

Боловсрол  Бүрэн дунд боловсролоос дээш төгссөн 

Нарийн мэргэшил  

Ажлын туршлага  

Ур чадвар   

Тусгай шаардлага Багаар ажиллах чадвартай 
Ажилдаа үнэнч шудрага, тууштай 
Цэвэрч нямбай 
Хүүхэдтэй ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үр дүнгийн урамшуулал, гадаад, дотоодын сургалтад хамруулах, 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 

Байгууллагын хаяг Баянгол дүүрэг  Дамдинбазарын гудамж 19-р хороо шуудангийн 24-
р салбар /Модны 2/ ЭМЯ-ны харъяа Хүүхдийн төв сувилал 203 тоот 
өрөө 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Захиргаа хүний нөөцийн албаны дарга Э.Ганцэцэг утас 99130803 

Материал хүлээж авах хугацаа    
 

2020 оны 06 сарын 18-ны өдрөөс 

 
  



Ажлын байрны нэр Сувилагч 

Байгууллага, тасаг нэгж Хүүхдийн төв сувилал 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Сувилна 

Албан тушаалын ангилал  

Орон тоо 1 

Боловсрол  Сувилахуйн дипломын болон бакалаврын зэрэгтэй төгссөн 

Нарийн мэргэшил  

Ажлын туршлага  

Ур чадвар  Ерөнхий сувилахуйн мэргэшилтэй 

Тусгай шаардлага Сувилах үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 
Тухайн мэргэжлээр ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үр дүнгийн урамшуулал, гадаад, дотоодын сургалтад хамруулах, 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 

Байгууллагын хаяг Баянгол дүүрэг  Дамдинбазарын гудамж 19-р хороо шуудангийн 24-
р салбар /Модны 2/ ЭМЯ-ны харъяа Хүүхдийн төв сувилал 203 тоот 
өрөө 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Захиргаа хүний нөөцийн албаны дарга Э.Ганцэцэг утас 99130803 

Материал хүлээж авах хугацаа   2020 оны 06 сарын 18-ны өдрөөс 

 
  



Ажлын байрны нэр Сэтгэл засалч эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Хүүхдийн төв сувилал 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Сэтгэл засна 

Албан тушаалын ангилал  

Орон тоо 1 

Боловсрол  Хүний их эмчийн бакалаврын зэрэгтэй төгссөн 

Нарийн мэргэшил Үндсэн мэргэшлээр нарийн мэргэжил эзэмшсэн 

Ажлын туршлага  

Ур чадвар   

Тусгай шаардлага Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 
Тухайн мэргэжлээр ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үр дүнгийн урамшуулал, гадаад, дотоодын сургалтад хамруулах, 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 

Байгууллагын хаяг Баянгол дүүрэг  Дамдинбазарын гудамж 19-р хороо шуудангийн 24-
р салбар /Модны 2/ ЭМЯ-ны харъяа Хүүхдийн төв сувилал 203 тоот 
өрөө 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Захиргаа хүний нөөцийн албаны дарга Э.Ганцэцэг утас 99130803 

Материал хүлээж авах хугацаа   2020 оны 06 сарын 18-ны өдрөөс 

 
  



Ажлын байрны нэр Хэл засалч эмч 

Байгууллага, тасаг нэгж Хүүхдийн төв сувилал 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг Хэл засна 

Албан тушаалын ангилал  

Орон тоо 1 

Боловсрол  Хүний их эмчийн бакалаврын зэрэгтэй төгссөн 

Нарийн мэргэшил Үндсэн мэргэшлээр нарийн мэргэжил эзэмшсэн 

Ажлын туршлага  

Ур чадвар   

Тусгай шаардлага Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 
Тухайн мэргэжлээр ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно. 

Байгууллагаас өгөх хангамж, 
урамшуулал 

Үр дүнгийн урамшуулал, гадаад, дотоодын сургалтад хамруулах, 
нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх 

Байгууллагын хаяг Баянгол дүүрэг  Дамдинбазарын гудамж 19-р хороо шуудангийн 24-
р салбар /Модны 2/ ЭМЯ-ны харъяа Хүүхдийн төв сувилал 203 тоот 
өрөө 

Холбогдох ажилтан, утас, 
имэйл 

Захиргаа хүний нөөцийн албаны дарга Э.Ганцэцэг утас 99130803 

Материал хүлээж авах хугацаа   2020 оны 06 сарын 18-ны өдрөөс 

 
 


