
АЖИЛ МЭРГЭЖЛЭЭ СОНГОХ НЬ
ТОВЧ ДҮГНЭЛТ

КАРЬЕР ДИАРЕКТ НЬ ХУВИЙН МӨН ЧАНАР, СОНИРХОЛ, ЧАДВАР, ҮНЭТ ЗҮЙЛС ГЭСЭН ДӨРВӨН ЧУХАЛ
ТАЛБАРТ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ

ТАНД ӨӨРИЙН ДАВТАГДАШГҮЙ ОНЦЛОГОО ТАНЬЖ МЭДЭХЭД ҮНЭТЭЙ ХУВЬ НЭМЭР ОРУУЛНА.

Jane Doe

JaneDoe@yahoo.com

КАРЬЕР ДИАРЕКТ ҮНЭЛГЭЭ НЬ ХҮНД ӨӨРИЙГӨӨ ТАНИХАД ТУСЛАХ ЗОРИЛГОТОЙ БӨГӨӨД ТӨРӨЛХИЙН ЧАНАР, АЖИЛ
МЭРГЭЖЛИЙН СОНИРХОЛ, АВЪЯАС ЧАДВАР, ҮНЭТ ЗҮЙЛСЭЭ ТОДОРХОЙЛОХОД НЬ ТУСЛАХ ҮҮДНЭЭС БОЛОВСРУУЛАГДСАН
ЮМ. ЭНЭХҮҮ СУДАЛГАА НЬ ХҮНД ОНОШ ТАВИХ, ЯЛГААТАЙ БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ, СЭТГЭЛ ЗҮЙН БОЛООД ОЮУНЫ
ЭМЧИЛГЭЭ ХИЙХ, ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД АШИГЛАГДАХ ЁСГҮЙ. ХЭРЭГЛЭГЧ КАРЬЕР ДИАРЕКТ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮР ДҮНД ҮНДЭСЛЭН ШИЙДВЭР ГАРГАХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ ДАНГААРАА ХАРИУЦНА. ТА КАРЬЕР
ДИАРЕКТЫН ЦАХИМ ҮНЭЛГЭЭГ АШИГЛАСНААР КРАУН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛЧЛЭЛ, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ АЛИВАА КОМПАНИ,
СУРГУУЛЬ, ТЭДГЭЭРИЙН АЖИЛЧДЫН ЭСРЭГ ЭНЭ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛААР ЗАРГА, НЭХЭМЖЛЭЛ ҮҮСГЭХЭЭС ТАТГАЛЗАЖ БАЙНА
ГЭСЭН ҮГ.

Краун Файнэншл Министриз, Корпораци. Карьер Диарект® онлайн хувилбарыг Краун Файнэншл Министриз боловсруулан гаргасан болно.
Карьер Диарект ажил мэргэжлийн чиг олгох систем нь патенттай бүтээгдэхүүн; Карьер Диарект, Крауны лого, Краун санхүүгийн үйлчлэл,
Крауны загвар зэрэг нь Краун Файнэншл Министриз байгууллагын (Краун санхүүгийн үйлчлэлийн) албан ёсоор бүртгүүлж эрх авсан

бүтээгдэхүүнүүд юм. Бусад бүх бүтээгдэхүүн нь өөрсдийн хууль ёсны эзэмшигч нарын бүтээгдэхүүн болно. 

Бүрэн гүй…
Төрсөн ог…

Хот

Thursday, April 26, 2018
Monday, May 16, 1960
Cary
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АГУУЛГА

ТАНИЛЦУУЛГА

ХЭСЭГ 1

Хувийн мөн чанар 

ХЭСЭГ 2

Ерөнхий сонирхол 

ХЭСЭГ 3

Ур чадвар ба чадамж

ХЭСЭГ 4

Үнэт зүйлс 

ХАВСРАЛТ

Оноо, үнэлгээг ойлгох нь
Ажлын тухай Библийн суурь
Гол онцлогийг харьцуулах нь
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ТАНИЛЦУУЛГА
Jane, энэ дүгнэлтийг ашиглан хувийн онцлог, сонирхол, чадвар, үнэт зүйлстээ нийцсэн сонголт хийсэн хүмүүс ажилдаа сэтгэл хангалуун
байхаас гадна амжилт бүтээлээр ч арвин байдаг.  Иймээс 4 чухал хүчин зүйлийн хариуг дор харуулсан бөгөөд ажил амьдралаа
төлөвлөхөд тань энэ нь үнэтэй мэдээлэл болж чадна. Ажил мэргэжлийн талбараа сонгохдоо 4 хүчин зүйлийг зайлшгүй харгалзан үзэх
ёстой.

Таны үнэлгээний хариу онцгойлон нэг ажлыг танд тохирох ажил гэж нэрлэхгүй.  Харин өөрийн ямар онцлогтой төрсөн, ямар ажил хийвэл
тохиромжтойг мэдэхэд туслах чухал мэдээлэлийг танд өгнө.  Учир нь тухайн хүний сонирхол, авъяас чадварт тохирох ажил нэгээр
хязгаарлагдаггүй юм.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ДҮГНЭЛТЭЭС ИЛҮҮ ИХИЙГ МЭДЭЖ АВААРАЙ.

Хураангуй дүгнэлт таныг зөв замд хөл тавихад тусална. Харин дүгнэлтээ дэлгэрэнгүй эсвэл премиум
түвшинд авчирснаар та Карьер Диарект үнэлгээний ач тусыг бүрэн дүүрэн хүртэж чадна.

Хоёр сонголтын аль алинд нь дэлгэрэнгүй дүгнэлт, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, нэмэлт эх сурвалжууд багтаж
байгаа боловч Премиум дүгнэлтийг сонгосноор үнэлгээний хариуг бүрэн тайлбарлаж туслах зөвлөхийг

сонгох эрхтэй болно, ингэснээр ирээдүйн аялалаа ч үр дүнтэй эхлүүлж чадна!

ДҮГНЭЛТИЙН ТҮВШИНГ АХИУЛНА УУ

1. Холланд, Ж. (1959). Мэргэжил сонгох онол. Сэтгэл зүйн зөвлөгөө- сэтгүүл, 6(1), 35-45.
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ХУВИЙН МӨН ЧАНАР 
Jane, Хувийн мөн чанар хэсэгт тухайн хүний төрөлхийн өдөөгдөн гаргадаг үйлдлийг тодорхойлно. Жишээ нь, зарим хүмүүс төрөлхийн маш
эмх цэгцтэй, яв цав байхад нөгөө хэсэг нь цэгцтэй бус, энгийн хээгүй байдаг. Мөн түүнчлэн зарим хүмүүс эрсдэлтэй алхам хийдэг бол зарим
нь төрөлхийн болгоомжлогчид байдаг. 

Хувийн онцлогийн 6 хүчин зүйлийг хамгийн хүчтэйгээс дээрээс доош жагсаав.

1. Адал явдалд дуртай 
Эрсдэлтэй алхам хийдэг, зорилгынхоо төлөө тууштай зүтгэдэг, өрсөлдөх дуртай бөгөөд өөрийн чадварыг сорьсон ажилд татагддаг. 

2. Гадагшаа
Гадагш чиглэсэн, шинэ хүмүүстэй уулзах дуртай төрөлхийн хүмүүс төвтэй нэгэн; та хүсэл тэмүүлэл дүүрэн бөгөөд бусадтай харилцаа
холбоо тогтоохдоо сайн.

3. Шинийг санаачлагч
Маш бүтээлч. Та онцгойлон шинэ санаануудыг боловсруулж, илэрхийлэх дуртай бөгөөд оюуны хүч сорьсон зүйлсийг эрэлхийлдэг. 

4. Нягт нямбай
Нямбай, зохион байгуулалттай, бөгөөд аливаад бэлтгэлтэй байдаг. Та бүтэц зохион байгуулалт, урьдчилан мэдэх боломжтой байдалд
дуртай учраас дүрэм журмыг дагадаг төрөлх чанартай. 

5. Бусдад нийцүүлдэг / Удирдангуй (Дундаж -түвшин)
Удирдагч ч бай, дагалдагч ч бай аль алийг нь таатай хүлээж авдаг бөгөөд нөхцөл байдлаас хамааран хэрэгцээнд зохицож чаддаг. 

6. Зарчимч / Энэрэнгүй (Дундаж -түвшин)
Бусдад найрсаг хандаж, туслан дэмждэг ч хүмүүс мөн нөхцөл байдалд өөрийнхөөрөө хандах магадлалтай.

ХУВИЙН МӨН ЧАНАРЫН ЗУРГААН ХҮЧИН ЗҮЙЛ

Бусдад нийцүүлдэг

Дотогшоо

Зарчимч

Баригдмал биш

Хашир болгоомжтой

Уламжлалт

Удирдангуй (5)

Гадагшаа (14)

Энэрэнгүй (2)

Нягт нямбай (6)

Адал явдалд дуртай  (14)

Шинийг санаачлагч (9)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30
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ЕРӨНХИЙ СОНИРХОЛ 
Jane, СОНИРХОЛ бол танд өвөрмөц мөн чанартаа тохирсон ажил мэргэжлийг сонгоход нөлөөлөх хамгийн чухал хүчин зүйл юм. Сонирхлыг
тань хамгийн их татдаг ажлын талбарууд:

1. Менежмент/борлуулалт
Энэ төрлийн ажил мэргэжлүүд нь бизнесийн холбогдолтой үйл ажиллагаануудыг хамруулдаг. Үүнд удирдан зохион байгуулах,
худалдах, маркетингийн стратегуудыг боловсруулах, бизнес эхлүүлэх, эрхлэх зэрэг ажлууд багтдаг.

2. Спортоор хичээллэх
Энэ төрлийн ажил мэргэжлийг сонирхдог хүмүүс ихэвчлэн ажлын хувьд юмуу амралт чөлөөт цагаа өнгөрөөх үйл ажиллагаа болгон
спортоор хичээллэх маш их дур сонирхолтой байдаг.

3. Гадаад харилцаа
Энэ бүлгийн ажил мэргэжил нь гадаад улсад аялах, ажиллах, өөр ахуй соёлын хүмүүстэй харилцах, нэгээс илүү хэлээр ярих зэрэгт маш
их хүсэл сонирхол шаардсан үйл ажиллагаануудыг багтаана.

4. Хууль/ улс төр
Энэ ажил мэргэжлийн бүлэгт дуртай хүмүүс бусдын бодол, санаанд нөлөөлөх хүсэлтэй ихтэй байдаг.

СОНИРХОЛ АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЖИШЭЭ

Менежмент/борлуулалт Маркетингийн төлөөлөгч , Худалдан авагч, Компанийн гүйцэтгэх захирал, Үл хөдлөх хөрөнгийн агент 

Спортоор хичээллэх Спортын сургагч багш, Спортын шүүгч/албан ёсны, Мэргэжлийн скаут, Спортын төлөөлөгч

Гадаад харилцаа Олон улсын сэтгүүлч, Гадаад хэлний багш, Орчуулагч , Гадаад улс дахь илгээлтийн эзэн

Хууль/ улс төр Өмгөөлөгч, Хуульчийн туслах, Улс төр судлаач, Арбитр

УР ЧАДВАР БА ЧАДАМЖ
Jane, Ур чадвараа ойлгоно гэдэг нь та өөрийн чадавхи, ажил мэргэжлээ үнэлж цэгнэхтэй ижил чухал. Ямар нэг зүйл хийснээр аяндаа өөрийн
эрхгүй ирдэг тэрхүү баяр хөөрийг мэдрэхийн тулд ажил мэргэжлийн талбараа өөрийн хамгийн шилдэг ур чадвартайгаа нийцүүлэх нь
хамгийн чухал. 

Биеийн тэнцвэр, бие ба гар харааны тэнцвэр, спорт.

Гадаад хэлээр чадварлаг ярих, олон улсын соёл заншил, уламжлалтай ажиллах

1. Спорт Маш өндөр (100)
0 50 100

2. Гадаад ахуй соёлтой харилцах Маш өндөр (88)
0 50 100
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ҮНЭТ ЗҮЙЛС 
Өөрт тохирсон ажил мэргэжлийг сонгох үедээ АЖЛЫН ОРЧИНД дараах чухал зүйлс байгаа эсэхийг нягтлаарай.  

1. Тогтвортой байдал
Таны хувьд тогтвортой, тогтсон хэмнэлтэй, гэнэтийн үйл явдал тохиолддоггүй орчинд ажиллах дуртай. Тогтмол цагаар ажиллаж
тогтсон цалингаа авж, өөрчлөгддөггүй хуваарийн дагуу ажиллахыг та чухалчилдаг. 

2. Шалгуур сорил
Хэцүү асуудлуудыг шийдвэрлэх, амжилт олох уу-бүтэлгүйтэх үү эсэхийг шийдвэрлэх эгзэгтэй асуудлуудтай ажиллах боломж танд
хэрэгтэй. Хэцүү даалгаврууд болон давж гарах шаардлагатай саад тотгоруудыг эрж хай. Зөрчилдөөн бол асуудал биш, яагаад гэвэл
та эмх замбраагүй болсон газарт сэргээн босгох ажил хийх дуртай. 

Та эдгээр ҮР ДҮНГ санал болгох ажлын нөхцлийг хүсэх болно.

1. Удирдах байр суурь
Хүмүүсийг болон нөөцүүдийг хариуцдаг ажил хийх нь танд таатай байдаг. Та аливааг хариуцаж, бусдад юу хийхийг нь хэлэх, багийнхаа
төлөө шийдвэр гаргах дуртай. Таны хийх ажилд нийтлэг зорилгын төлөө багийг удирдах боломжууд багтсан байх ёстой. 

2. Ажлын ахиц дэвшил
Танд байр суурийн хувьд ахиж дэвших маш тодорхой замналыг санал болгож чадах ажлууд сонирхолтой санагддаг. Та байгууллагын
дотор эрх мэдлийн хувьд ч, үүрэг хариуцлагын хувьд ч өсөн нэмэгдэх байдлаар байр сууриа сэлгэх дуртай. Мэргэжлийн хувьд илүү
өсч, хөгжих боломж олгох ажлын байруудыг хайгаарай. 

Түүнчлэн таны хүлээн авах ажил АМЬДРАЛЫН ҮНЭТ ЗҮЙЛС-тэй нийцэж байгаа эсэхийг харгалзан үзэх ёстой. 

1. Гэр бүл
Таны хувьд гэр бүл тань маш их үнэ цэнэтэй бөгөөд та тэдэнд халамж анхаарал шаардлагатай болох бүрд туслахад бэлэн байхыг
хүсдэг. Та тэдний хийж байгаа зүйлст оролцох боломжтой байх нь чухал гэж үздэг. Гэр бүлийнхэнтэйгээ чанартай цагийг ихээр гаргах
нь таны хувьд нэн чухал бөгөөд үүнийг та ажил мэргэжлийн сонголт хийхдээ анхаарч үзэх ёстой. 

2. Найз нөхөд
Найз нөхөдтэй болж, нөхөрлөлөө хадгалах нь таны амьдралын чухал хэсгийн нэг юм. Дотно найзуудтайгаа хамт цаг өнгөрөөх, тэдэнд
таны туслалцаа хэрэгтэй үед туслах, мөн шинэ найз нөхдийн харилцааг эхлүүлж, хөгжүүлэхдээ та баяртай байдаг. Үүрэг
хариуцлагуудаас түр холдож, дотно найз нөхөд, танилуудтайгаа уулзах, хөгжилдөх нь таны хувьд үнэ цэнэтэй.

ЭХНИЙ 4-Т ЭРЭМБЭЛСЭН ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Амьдралын үнэт зүйлс 

Ажлын орчин 

Ажлын үр дүн 

Амьдралын үнэт зүйлс 
Ажлын орчин 
Ажлын үр дүн 

Амьдралын үнэт зүйлс 

1. Гэр бүл
2. Найз нөхөд
3. Ололт амжилт
4. Шударга зарчимч байдал

Ажлын орчин 

1. Тогтвортой байдал
2. Шалгуур сорил
3. Бие даасан байдал
4. Аялал

Ажлын үр дүн 

1. Удирдах байр суурь
2. Ажлын ахиц дэвшил
3. Өндөр орлого
4. Хүлээн зөвшөөрөл
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ОНОО, ҮНЭЛГЭЭГ ОЙЛГОХ НЬ
Хэсэг тус бүрийн хуваарьт хэмжүүр нь янз бүрийн талбарт амжилттай ажил эрхэлж буй олон тооны хүмүүсийн өгсөн хариунаас гаргаж
авсан стандарчилан тогтоосон оноонд үндэслэсэн. Энд буй хуваарьт хэмжүүр нь танд авсан оноогоо бусад нийтлэг ажилчдын оноотой
харьцуулан харах боломж олгоно. Хуваарьт хэмжүүр нь чиг хандлагыг тогтооход хялбар болгодог. Ашиглагдсан хэмжүүрүүдийн жишээг
доор харууллаа.

Дээр өгөгдсөн графикт янз бүрийн хувийн мөн чанаруудыг харуулсан. Графикийн стандарт оноонууд нь +30-аас (зүүн) 0 хүртэл(дундаж), 0-
ээс +30 (баруун) хүртэл (60 оноон дотор хэлбэлзэнэ) бөгөөд дундаж оноо нь 0 (дундаж түвшин)юм. Хүчин зүйл тус бүрийн хувьд, нийт
хүмүүсийн ойролцоогоор гуравны нэг нь баруун(+6-аас +30), гуравны нэг нь дундаж (+5 зүүнээс 0, +5 баруун хүртэл), гуравны нэг нь зүүн (+6-
аас +30) гэсэн оноо авдаг байна. Хуваарьт хэмжүүр дэх оноог тайлбарласныг доор үзнэ үү.

Дээрх жишээ бар графикт харуулсан оноонууд нь сонирхол, ур чадвар/чадваруудын оноо юм. Графикт хамгийн бага сонирхол (зүүн),
дундаж сонирхол дундаж түвшин), хамгийн их сонирхол(баруун)-уудыг харуулсан.Эдгээр оноонууд нь гаргасан амжилтыг харуулахгүй
бөгөөд "сайн" эсвэл "муу" оноо биш юм. Эдгээр нь таны өгсөн хариултуудад үндэслэн бусад насанд хүрэгчид болон, залуучуудтай
харьцуулан таны үзүүлэлтийг гаргасан юм.

Бусдад нийцүүлдэг
Дотогшоо

(27) Зарчимч
(mid) Баригдмал биш

(13) Хашир болгоомжтой
Уламжлалт

Удирдангуй (21)
Гадагшаа (24)
Энэрэнгүй
Нягт нямбай (mid)
Адал явдалд дуртай 
Шинийг санаачлагч (3)

30 20 10 5 mid 5 10 20 30ТҮҮВЭР

Амьтанд халамж тавих Дээд (75)
0 50 100ТҮҮВЭР
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АЖЛЫН ТУХАЙ БИБЛИЙН СУУРЬ
Jane, the work we do, the career we pursue, and how we nurture and develop the gifts and talents we possess are often vital interests to God. Since we spend more
time in our work than in almost any other endeavor, it must come under the Lordship of Christ.

1 Corinthians 4:2 says, "Moreover, it is required in a steward that a man be found faithful." Stewardship is the wise and prudent management of resources that have
been entrusted to us. So biblical stewardship includes the work-related gifts, skills, and strengths entrusted to us by God.

The Career Direct  Guidance System is based on six foundational principles.

Зарчим1: Ажил хөдөлмөрийн уг сурвалж нь Бурхан юм. "Эхэнд Бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ" (Эхлэл 1:1 Ариун Библи). "Түүний дүр
төрх дотор" нэг хэсэг байх бид Бурхантай адил ажилчид гэсэн утгатай. Most major figures mentioned in the Bible were known for their work and
vocations.

Зарчим 2: Бүх ажил утга учиртай, нэр хүндтэй. Колоссай 3:17-д "Та нар үг ба үйлсээрээ юу ч хийсэн, Түүгээр дамжуулан Эцэг Бурханд
талархал өргөн бүгдийг Эзэн Есүсийн нэрээр хийгтүн"(АБ). Socially, the Reformation struck at society's dualistic view of work. Just as they saw the
church comprised of all people, not just the clergy, so the reformer saw all work – sacred and secular – both intellectual and manual as a way of serving God.

Зарчим 3: God has a plan for each person's life. "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to
give you a hope for a future" (Jeremiah 29:11 NIV). The entire Career Direct Guidance System is rooted in the belief that we are not created randomly. "We are
God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do" (Ephesians 2:10 NIV).

Зарчим 4: Our work is a stage for ministry and witness.We need to understand the vital fact that our work is a platform for ministry. Matthew 28:19 says,
Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit" (NIV). Matthew 5:16 says, "Let
your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven" (NIV).

Зарчим 5: Христэд итгэгчид Бурханыг зөвөөр таниулж, алдаршуулахын тулд хийж буй ажилдаа онцсайн байх ёстой. Бурхан биднийг
ажил мэргэжилдээ зүгээр л нэг дундыг баримтлагч байхыг хүсдэггүй. Онцсайн байдал нь Бурханаас өгсөн авьяас чадварыг хичээл
зүтгэлтэй хөгжүүлсний үр дүнд бий болдог.  Дуулал 16:3-т "Газар дэлхийд байгаа ариун хүмүүсийн тухайд , тэд гойд сайн бөгөөд миний
бүх баяр жаргал тэдэнд байдаг" (АБ)гэж хэлжээ. Ажлыг чин сэтгэлээсээ гойд сайн хийх нь Бурханыг алдаршуулдаг. Сургаалт үгс 22:29-т
"Ажилдаа чадмаг хүнийг чи харсан уу? Тийм хүн хаадын өмнө зогсоно. Тэр нэр төргүй хүмүүсийн өмнө зогсохгүй" (АБ) гэжээ. Бурханы
төлөө, Түүний хаанчлалын төлөө ямар ч ажил хийж байсан тэр ажлыг сайн сурч, хамгийн сайнаараа чанд хийхэд өөрийгөө дайчилдаг,
сургадаг байх хэрэгтэй. 

Principle 6: God is the final authority on our work, so we need to dedicate our work to God and depend on Him to give us the strength and resources to do
each job. Matthew 6:19-21 warns us, "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal.
But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is,
there your heart will be also" (NIV).

At Crown Financial Ministries, we believe that identifying your strengths, natural abilities, and values can help you discover God's path for your life. We believe that
the Career Direct Guidance System can be an invaluable resource in helping you do this.

 ®
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Товч
дүгнэлт

Дэлгэрэнгүй
дүгнэлт

Танилцуулга Оноо/хэмжээсийг ойлгох нь   

1-р хэсэг: Хувийн мөн
чанар

Хувийн мөн чанарын хүчин зүйлс 6 6

Хувийн мөн чанарын дэд хүчин зүйлс  

Хувийн мөн чанарын онцгой зүйлс  

Давуу талууд  

Давуу бус талууд  

Амьдралын чухал асуудлууд  

2-р хэсэг: Ерөнхий
сонирхол

Боломжит ажил мэргэжил   

Сонирхол өндөртэй ажил мэргэжил 4 8

Нэгтгэсэн оноо: Хийх дуртай зүйл, сонирхдог ажил мэргэжил, сэдэв  

Ерөнхий таван чухал сонирхлын талбар  

3-р хэсэг: Авъяас чадвар &
чадамж

Ажил мэргэжлийн ур чадвар, чадамж   

Өндөр чадвартай талбарууд 2 4

Өөрийн чадварыг дүгнэх  

Чадварын хувьд бага оноотой талбарууд  

4-р хэсэг: Үнэт зүйлс Ажлын орчин 2 12

Ажлын үр дүн 2 8

Амьдралын үнэт зүйлс 2 9

Дүгнэлт  

Хураангуй хүснэгт Хувийн мөн чанарын зургаан хүчин зүйл  

Хувийн мөн чанарын дэд хүчин зүйлс  

Хувийн мөн чанарын хураангуй  

Ерөнхий сонирхол  

Ур чадвар ба чадамж  

Эхний 4-т эрэмбэлэгдсэн үнэт зүйлсийн нэгтгэл  

Хураангуй ба дэлгэрэнгүй дүгнэлт
Та хураангуй дүгнэлтээ уншиж байна. Хэрэв та дэлгэрэнгүй дүгнэлт авахаар түвшингөө ахиулаагүй бол
энэ хүснэгтээс юу дутуу орхигдож байгааг хараарай. 

   Дүгнэлтэнд багтсан

#   Онцгой чанаруудыг
дэлгэн харуулсан
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© 2017 Краун Файнэншл Министриз, Карьер Диарект

Амьдралын чухал асуудлууд  

Хамгийн их сонирхож буй 8 ажил мэргэжил  

Амьдралын чухал үнэт зүйлс  

Part 5: Next Steps Карьер Диарект – Дараагийн алхмууд  

Эхний 8-д багтсан ажил мэргэжлийн сонирхлууд : Ажлын дэлгэрэнгүй
мэдээлэл авах холбоосууд

 

6-р хэсэг: Нөөц боломжууд Эх сурвалж  

Холбоосуудыг татах аидио файл  

Ажил хөдөлмөрийн Библийн үндэс   

АХИСАН ТҮВШИНИЙ ДҮГНЭЛТИЙГ ХАРАХ

™
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