
   
 

АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРЬ 
 

Ажлын байр:  Жолооч     

Байрлал:  Хүүхдийг Ивээх Сангийн Улаанбаатар дахь төв 
оффис 

Хариуцах ажилтан:  Захиргаа/хүний нөөцийн менежер   

Японы Хүүхдийг Ивээх Сан нь хүүхдийн эрхийг хангах, түүнийг хэрэгжүүлэх замыг 
боловсронгуй болгох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ашгийн бус, шашны бус, олон 
улсын төрийн бус байгууллага юм.  

 
Ажлын зориулалт 
Захиргаа хүний нөөцийн менежерийн удирдлага дор ажиллаж, байгууллагын машины 
техникийн бэлэн байдлыг ханган байгууллагын тээврийн хэрэгслээр зорчиж буй 
хүмүүсийг Улаанбаатар хот болон орон нутагт тээвэрлэх, аюулгүй байдлыг хангах.   

Удирдлагын хариуцлага 

Захиргаа хүний нөөцийн менежер (ЗХНМ) нь ажлын удирдамжаар хангаж ажиллана. 
Машин техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, түүнтэй холбоотой засвар үйлчилгээ, 
шаардлагатай сэлбэг эд ангийн жагсаалт болон бусад мэдээллийг ЗХНМ-т мэдээлж, цаг 
тухайд нь асуудлыг шийдүүлж байна. 

Үүрэг, даалгавар болон ажлын хариуцлага: 

Жолооч нь дараах үүргүүдийг гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

А.Жолоодох /хүргэж өгөх, хүлээн авах/ 

• Өдөр тутам нарийн бичгийн удирдлаган дор ажилтнуудын өгсөн тээврийн 
хэрэгслийн захиалгын дагуу тэднийг тухайн газарт нь цаг хугацаанд нь хүргэж 
өгөх, авах, 

• Машины бүрэн бүтэн байдлыг өдөр тутам ажил эхлэхийн өмнө шалгаж, цэвэр 
үзэмжтэй байлгах, 

• Эвдрэл гэмтэл гарсан нөхцөлд ЗХНМ-т мэдэгдэн мэргэжлийн байгууллагаар 
засуулах, 

• Машины ээлжит үйлчилгээг цаг хугацаанд нь хийлгэх,  үзлэг засварт  оруулах, 
энэ талаар ЗХНМ-т  урьдчилан мэдэгдэж, өөрийн ажлын хуваарьт  оруулах, 

• Явсан газар, зорилго, километрийн заалт зэрэг тэмдэглэлийг цаг тухайд нь 
хөтөлж, тухайн ажилтнаар тухай бүрт нь гарын үсэг зуруулж, баталгаажуулж 
байх, 

• Шаардлагатай түлш шатахууны тооцоог дор бүр нь хийж, км-ын бүртгэлийн 
хуудсыг бөглөж занших, өдөр бүр явсан км болон цаг, заалтыг тодорхой бичиж 
байх, сар бүрийн эцэст санхүүд бүртгэлийн хуудсыг өгч байх, 

• Орон нутаг, сумдад томилолтоор явах үед машин техникийн бүрэн байдлыг 
ханган урьдчилан бэлтгэл хийж байх, 



• Машин эвдэрч гэмтэх үед шаардагдах түлхүүр багаж хэрэгсэл, галын хор, анхны 
тусламжийн хайрцаг зэргийг бэлэн байлгах, дутуу нөхцөлд хүсэлт гарган нөхөж 
бүрдүүлсэн  байх, 

• Жил бүрийн авто техникийн үзлэгт машиныг цаг хугацаанд нь оруулж байх, 
татвар даатгалыг цаг тухайд нь хийлгэж байх, 

• Тээврийн хэрэгслийн засвар үйлчилгээний тэмдэглэл хөтлөх,  
• ХИС-гийн шугамаар гаднаас ирж, явж байгаа зочдыг нисэх буудлаас тосч авах, 

байрлах газар нь хүргэж өгч авах, үйлчлэх, ачаа тээшийг зөөж, баглах зэргээр 
туслах, 

• Гаражид машины аюулгүй байдлыг хангаж тавих, гал аюулгүй байдлыг ханган 
гаражид тамхи татахгүй байхыг анхаарах, гаражтай холбоотой гарсан аливаа 
асуудлыг ЗХНМ-т цаг тухай бүрт нь мэдэгдэж байх, 

• Замын хөдөлгөөний дүрэм журмыг сайтар дагаж мөрдөх, 
• ХИС-гийн дотоод журмын дагуу байгууллагын тээврийн хэрэгслийг хувьдаа 

ашиглахгүй байх, шаардлагатай тохиолдолд ЗХНМ-т мэдэгдэн  урьдчилж 
зөвшөөрөл авсан байх, 

Ложистик туслалцаа: 

• ХИС-гийн үйл ажиллагаатай холбоотой албан захидал, бичиг баримтыг тараах, 
зохих газарт нь хүргэх, шаардлагатай тохиолдолд гарын үсэг зуруулж авах, 
шууданг хүргэж өгч авах,  шуудангийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж авах, 

• Төслийн ажилтнуудад сургалтын тоног төхөөрөмж зөөх, тараахад туслах 
зэргээр албан үүргээ гүйцэтгэхэд нь ложистик туслалцаа үзүүлэх, 

• Шаардлагатай тохиолдолд ажилтнуудад бусад туслалцааг үзүүлэх, 
• Албан конторын тавилга, тоног төхөөрөмжид гарсан бага оврын эвдрэл, 

гэмтлийг засч сэлбэх,  
• Шаардлагатай тохиолдолд амралтын болон баярын өдрүүдэд, илүү цагаар 

ажиллах бөгөөд зохицуулалт нь  ХИС-гийн  Хүний нөөцийн бодлого журам 
(ХНБЖ)-ын дагуу хийгдэнэ. 

• Шатахууныг байнга хангалттай хэмжээнд хадгалж явах, аюулгүйн нөөц 
шатахуунтай байлгах 

Аюулгүй байдал: 

 Жолооч нь гадны төлөөлөгчид, хөтөлбөрийн захирал, ажилтнуудыг өглөө эрт, 
үдэш орой гаргаж өгөх, тосч авах зэргээр уян хатан ажиллана. 

 Жолооч нь өөрийн эрүүл мэндийн асуудалд анхааралтай хандаж, цагийн 
зохицуулалтыг зөв хийнэ. Онцгой нөхцөлд өвчтэй болон ядарсан зэргээр жолоо 
барих боломжгүй тохиолдолд өөрийн хариуцсан менежерт яаралтай мэдэгдэнэ. 

 Жолооч нь ажилтнуудын аюулгүй байдлыг эн тэргүүнд тавьж, тэдний аюулгүй 
байдлыг ханган жолоо барина. 

 Тээвэрлэж байгаа зорчигчийг аюулгүйн бүс зүүхийг сануулах, бүс зүүсэн 
эсэхийг шалгаж байх, 

 Машинд гадны нөлөөллөөс үүдэн гэмтэл учрах, осол аваарь гарсан нөхцөлд 
ЗХНМ-т мэдэгдэх, гэрээт даатгалын байгууллагын дуудлагын утас болон 
мэдээллийг мэддэг байх,  

 ХИС-гийн тээврийн хэрэгслийг гэрээт жолоочоос бусад хүнд шилжүүлэхгүй 
байх. 



Тавигдах шаардлага: 

• Хүүхдийг Ивээх Сангийн зорилго, зорилт, алсын харааг хүлээн зөвшөөрч, 
хүндэтгэн ажиллах хүсэлтэй,   

• Дээд боловсролтой, 
• B, C, D, E ангиллын жолооны үнэмлэхтэй байх (мэргэшсэн жолооч бол давуу 

тал болно) 
• 10-аас доошгүй жил тасралтгүй тээврийн хэрэгсэл жолоодсон туршлагатай 

байх, 
• Хөдөө орон нутгийн зам тээврийн нөхцөл байдал болон авто замын сүлжээг 

сайн мэддэг, GPS ажиллуулж чаддаг  байх, 
• Шаардлагатай үед тээврийн хэрэгсэлд гарсан бага хэмжээний эвдрэл гэмтэлд засвар 

үйлчилгээ хийх чадвартай байх  
• Монгол улсын зам тээврийн болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг сайн 

мэддэг байх, 
• Өмнө нь зам тээврийн осол, аваар гаргаж байгаагүй, 
• Англи хэлний ярианы болон бичгийн анхан шатны мэдлэгтэй,  
• Харилцааны болон хувийн зохион байгуулалт, цагийн менежемент сайтай, 

ажлын ачаалал даах чадвартай, 
• Хөдөө, орон нутагт томилолтоор ажиллах боломжтой,  
• Цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэлтэй, 
• Хүүхдийг Ивээх Сангийн “Хүүхдийн Аюулгүй Байдлыг Хангах Бодлого”-той 

танилцаж, хүлээн зөвшөөрсөн байх 
• Олон услын байгууллага  болон төрийн үйлчилгээнд ажиллаж байсан бол давуу 

тал болно.  
 

 

Бүрдүүлэх материал 

Хэрэв та ХИС-гаас зарласан дээрх ажлын байрыг сонирхож, дээр дурдсан шаардлагуудад 
нийцэж байвал ажилд орох өргөдөл (монгол хэл дээр), төрийн албан хаагчийн анкет (1 хувь 
зурагны хамт), их, дээд сургууль төгссөн дипломны хуулбар, жолооны үнэмлэхний хуулбар, 
одоо ба урьд нь ажиллаж байсан албан байгууллагын ажил байдлын талаарх тодорхойлолт 
(тодорхойлолт нь тамга тэмдэгтэй, албан ёсны байх) зэргийг бүрдүүлж, 2018 оны 5 дугаар 
сарын 20-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл Хүүхдийг Ивээх Сангийн дор дурдсан имэйл хаягаар  
ирүүлнэ үү. ХИС-нд өгсөн материалыг буцааж олгохгүй. 

Жич: Зөвхөн дараагийн шатанд шалгарcан хүмүүстэй холбогдож утсаар мэдэгдэнэ.  

 

Японы Хүүхдийг Ивээх Сан 
Улаанбаатар, 
Чингэлтэй дүүрэг, 1 хороо 
Аризона төв, 4 давхар 
Утас: 329365-17 
 
Имэйл хаяг:  mongolia.secretary@savethechildren.org;  

 

mailto:mongolia.secretary@savethechildren.org


  


	Японы Хүүхдийг Ивээх Сан нь хүүхдийн эрхийг хангах, түүнийг хэрэгжүүлэх замыг боловсронгуй болгох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ашгийн бус, шашны бус, олон улсын төрийн бус байгууллага юм.
	Ажлын зориулалт


