
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР 
ЭРДЭНЭТИЙН ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ШИНЭЧЛЭЛТ ТӨСӨЛ 

 
БНХАУ-ын Засгийн газрын санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байгаа “Эрдэнэтийн дулааны 

цахилгаан станц”-ын шинэчлэлт төслийн ажлын байранд сонгон шалгаруулалт зарлаж 
байна. Үүнд:   
 

1. Төслийн зохицуулагч-/1 хүн/ 

Тавигдах шаардлага 
• Инженер техникийн чиглэлээр бакалавар, төслийн менежмент, удирдлагын 

чиглэлээр магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй, олон улсын хамтын 
ажиллагааны байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүдэд ажилласан туршлагатай байх, 
/Эрчим хүчний салбарт ажилласан туршлагатай бол давуу тал болно/ 

• Багаар ажиллах, удирдан зохион байгуулах чадвартай байх;  
• Илүү цагаар ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх; 
• Орхон аймагт “ЭДЦС” ТӨХК-нд байнга байрлаж гүйцэтгэгч компанийн ажилд өдөр 

тутам хяналт тавих, тогтвор сууршилтай ажиллах; 
• Англи хэлний бичгийн болон ярианы чадвартай байх. 
 

2. Санхүүгийн ажилтан-/1 хүн/ 
Тавиглах шаардлага 

• Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын 
зэрэгтэй байх, мэргэшсэн нягтлан бодогчийн зэрэгтэй бол давуу тал болно; 

• Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай 
байх; 

• Нягтлан бодох бүртгэлийн программ дээр ажиллах чадвартай, санхүү, нягтлан 
бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагнал, аудит, татварын хууль, дүрэм, журмын 
талаар мэдлэгтэй байх; 

• Худалдан авах ажиллагааны сургалтад хамрагдаж, гэрчилгээ авсан байх; 
• Орхон аймагт “ЭДЦС” ТӨХК-нд байнга байрлаж гүйцэтгэгч компанийн ажилд өдөр 

тутам хяналт тавих, тогтвор сууршилтай ажиллах; 
• Бие даан болон багаар ажиллах чадвартай байх; 
• Англи хэлний бичгийн болон ярианы чадвартай байх.  
 

3. Компьютерын удирдлага, системийн инженер-/1 хүн/  
Тавигдах шаардлага 

• Цахилгааны инженерийн мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын 
зэрэгтэй байх; 

• Мэргэжлээрээ эрчим хүчний системд 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай 
байх;  

• Хяналт удирдлагын системийн ажлыг гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх;  
• Багаар ажиллах чадвартай, шийдвэр гаргах чадвартай байх; 
• Англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай байх; 
• Орхон аймагт “ЭДЦС” ТӨХК-нд байнга байрлаж гүйцэтгэгч компанийн ажилд өдөр 

тутам хяналт тавих, тогтвор сууршилтай ажиллах. 
 

4. Барилгын инженер-/1 хүн/ 
Тавигдах шаардлага 



• Барилгын инженерийн мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын 
зэрэгтэй байх; 

• Барилгын талбайд 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх; 
• Комьпютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх; 
• Багаар ажиллах, шийдвэр гаргах чадвартай байх; 
• Англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай байх; 
• Илүү цагаар ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх; 
• Төслийн хэрэгжих хугацаанд Орхон аймагт “ЭДЦС” ТӨХК-нд байнга  байрлаж 

гүйцэтгэгч компанийн ажилд өдөр тутам хяналт тавих, тогтвор суурьшилтай 
ажиллах. 
 

5. Дулааны инженер-/1 хүн/ 

Тавигдах шаардлага 

 Дулааны инженер мэргэжлийн магистраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй байх, 
Дулааны мэргэшсэн инженер бол давуу тал болно;  

 Үндсэн үйлдвэрлэлд 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх, түүний 
дотор өргөтгөлийн ажилд оролцож ажилласан туршлагатай байвал давуу тал 
болно; 

 Багаар ажиллах, шийдвэр гаргах чадвартай байх; 

 Комьпютерийн өргөн хэрэглээний программ, техникийн зургийн программ дээр 
ажиллах чадвартай байх; 

 Англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай байх; 

 Илүү цагаар ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх; 

 Орхон аймагт “ЭДЦС” ТӨХК-нд байнга байрлаж гүйцэтгэгч компанийн ажилд 
өдөр тутам хяналт тавих, тогтвор сууршилтай ажиллах. 

 
 

6. Реле хамгаалалт, автоматжуулалтын инженер-/1 хүн/  

Тавигдах шаардлага 

 Цахилгаан системийн автоматжуулалт мэргэжлийн бакалавр болон түүнээс 
дээш боловсролын зэрэгтэй байх;  

 Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх; 

 Өмнө нь ижил төстэй үйлдвэрт болон төсөл дээр ажиллаж байсан туршлагатай 
байх; 

 Багаар ажиллах, шийдвэр гаргах чадвартай байх; 

 Комьпютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх; 

 Англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай байх 

 Илүү цагаар ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх; 

 Төслийн хэрэгжих хугацаанд Орхон аймагт “ЭДЦС” ТӨХК-нд байнга  байрлаж 
гүйцэтгэгч компанийн ажилд өдөр тутам хяналт тавих, тогтвор суурьшилтай 
ажиллах. 

 
7. Цахилгааны инженер-/1 хүн/ 

Тавигдах шаардлага 

 Цахилгааны инженерийн мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш 
боловсролын зэрэгтэй байх; 

 Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх; 



 Өмнө нь ижил төстэй үйлдвэрт болон төсөл дээр ажиллаж байсан туршлагатай 
байх. 

 Багаар ажиллах, шийдвэр гаргах чадвартай байх; 

 Комьпютерийн өргөн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх; 

 Англи хэлний ярианы болон бичгийн чадвартай байх; 

 Илүү цагаар ажиллах, ажлын ачаалал даах чадвартай байх; 

 Төслийн хэрэгжих хугацаанд Орхон аймагт “ЭДЦС” ТӨХК-д байнга байрлаж, 
гүйцэтгэгч компанийн ажилд өдөр тутам хяналт тавих, тогтвор суурьшилтай 
ажиллах. 

 
8. Орчуулагч-/1 хүн/ 

Тавигдах шаардлага 

 Хятад хэлний орчуулагчийн мэргэжлээр бакалавр болон түүнээс дээш 
боловсролын зэрэгтэй байх /Англи хэлтэй бол давуу тал болно/; 

 Мэргэжлээрээ 5-аас доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх. 
 

Ажилд орохыг сонирхогчид дараах материалыг бүрдүүлж өгнө. Үүнд:  
1. Төрийн албан хаагчийн анкет 

2. Товч намтар 

3. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар 

4. Мэргэжлийн үнэмлэх, дипломын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар 

5. Гадаад хэлний мэдлэгээ нотлох баримт бичгийн нотариатаар 

баталгаажуулсан хуулбар 

6. Ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл 

 
 

Дээрх материалуудыг 2019 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн 14:00 цаг хүртэл 
доорхи хаягаар хүлээн авна.  

 
             Хаяг:  ХУД, Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын 14 дүгээр байр, 

Эрчим Хүчний Яам, 2 дугаар давхар, 211 тоот өрөө 
Утас: 92263081 

 
 


