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‹ММНБИ› "Ажил зуучлал-хүний нөөцөд бүртгүүлэх, нөөцөөс аж ахуйн нэгж, байгууллага сонголт хийх
талаар" сэдвээр онлайн хэлэлцүүлэг эхэлж байна. Та бүхэн идэвхитэй оролцоно уу? Баярлалаа
15:07:59 ‹Зочин933› сайн уу, энэ өдрийн мэнд хүргэе, танайд бүртгэлтэй хэдэн компани байдаг юм бэ
15:08:15 ‹Зочин755› MonICPA nuutsduu zuvhun CPA humuusiig burtgej avdag uu?
15:09:31 ‹Зочин933› Ажил зуучлахдаа төлбөр авдаг уу
15:09:44 ‹Зочин674› nuutsud yaj burtguuldeg yum be
15:12:18 ‹Tsagaantsetseg› Зочин933, ажилд зуучлахдаа төлбөр аюахгүй
15:12:53 ‹Tsagaantsetseg› манай дээр ирээд бэлэн байгаа анкетын загварын бөглөн бүртгүүлнэ

‹Зочин755› burtgeld tavigdah shalguur yu ve
‹Зочин674› huduunuus orj ireed haana handahaa medehgui, ajil oldohgui udsn. ene ih
zugeer yum bn. nuutsud burtguulnee
15:19:39 ‹Tsagaantsetseg› нягтлан бодогч мэргэжилтэй байх, ирэхдээ дипломны хуулбар, иргэний
үнэмлэхний хуулбар, 1 хувь цээж зурагтай ирэх
15:18:09
15:19:23

‹Зочин755› ajil olgogchid herhen burtguuleh ve? bidend nyabo heregtei baigaa
‹Tsagaantsetseg› ажил олгогч та хүсэлт бүхий албан тоотойгоо ирээд манай нөөцөд байгаа нягтлан
бодогч нараас сонголт хийх боломжтой
15:22:47 ‹Зочин674› humuus yamar zorilgoor golduu burtguuldeg ve, ajlaa solih gej u, esvel ajilgui nya bo nar ih
bn u
15:23:55 ‹Tsagaantsetseg› ихэнх нь сургууль төгссөн, зарим нь ажилгүй байгаа, цөөхөн хэсэг нь ажлын
нөхцөлөө сайжруулах хүсэлтэй
15:24:00 ‹Зочин674› nas zaachihaar 40-s deesh nasniihand ajil oldoh ni hovor bolsn bn
15:24:57 ‹Tsagaantsetseg› бид нөөцөд байгаа нягтлан бодогч нарыг бүгдийг танилцуулдаг тэгэхдээ сонголтыг
ААН байгууллага хийдэг
15:27:33 ‹Зочин674› tusviin gazraas ajliin sanal irdeg u? dandaa aj ahuin negjees irdeg uu?
15:29:42 ‹Tsagaantsetseg› tusviin gazraas er ni sanal irdeggui AAN baiguullagaas irj bna
15:37:21 ‹Зочин998› өдрийн мэнд хүргэе, танайд бүртгэлтэй хэдэн компани байдаг юм бэ
15:40:16 ‹Tsagaantsetseg› Зочин998, өдрийн мэнд хүргэе. сайтад бүртгүүлсэн 12 компани, үйлчлүүлсэн 20иод компани
15:41:42 ‹Tsagaantsetseg› Зочин998, компаниуд нягтлан бодогч шаардлагатай тухайн цаг үедээ ирж
үйлчлүүлж байна
15:21:32
15:22:47

‹ММНБИ› "Ажил зуучлал-хүний нөөцөд бүртгүүлэх, нөөцөөс аж ахуйн нэгж, байгууллага сонголт хийх
талаар" Хүний нөөцийн менежер А. Цагаанцэцэг онлайн хэлэцүүлэг явуулж байна
15:51:16 ‹ММНБИ› Асуух асуулт байвал асууж тодруулаарай
15:51:29 ‹ММНБИ› Чат 16:00 цагт дуусна
15:52:02 ‹Зочин369› holbogdoh utas hed ve?
15:52:18 ‹Tsagaantsetseg› Зочин369, 70005979
15:52:28 ‹Зочин369› thanks
15:53:22 ‹Tsagaantsetseg› you are welcome
15:50:57

‹ММНБИ› Хэлэлцүүлэгт орсон бүгдэд баярлалаа. Дараагийн Чат 10 дугаар сарын 28 нд "Вексель,
Бонд, Хувьцаа"-ны талаар явагдана.
15:56:26

15:56:38
15:57:12

‹ММНБИ› Мөн энэ явагдсан ЧАТ вэбэд архив хэлбэрээр байршаад явдаг шүү. Амжилт хүсье
‹ММНБИ› Хэлэлцүүлгийн удирдаж явуулсан А. Цагаанцэцэгт баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье

