
ЗӨВЛӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам нь Боловсролын салбарын 

мэдээллийн систем хөгжүүлэх багт Өгөгдлийн сан, агуулах хөгжүүлэгч 2 хүн, Java 

хөгжүүлэгч 4 хүн, Java script хөгжүүлэгч 1 хүн, Бизнесийн туслах шинжээч 2 хүн нийт 9 

хүнийг хувь зөвлөхөөр чадварын үнэлгээний аргаар сонгон шалгаруулж авна.  

Хувь зөвлөхийн ажлын байранд тавигдах шаардлагыг https://www.esis.edu.mn/hr/zar.pdf 

линкээр татаж авна уу.  

Сонирхсон этгээд битүүмжилсэн материалаа 2020 оны 2 дугаар сарын 18-ны 

өдрийн 17.30-аас өмнө Улаанбаатар хот, Бага тойруу-44, Засгийн газрын III байр, 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамны 106 тоот өрөөнд ирүүлнэ үү.  

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт: 

• Танилцуулга 

• Төрийн албан хаагчийн анкет  /А хэсэг/ 

• Дипломын хуулбар 

• Холбогдох сертификат 

• Байгууллага, хувь хүний тодорхойлолт 

 

Холбоо барих: 

Г.Эрдэнэсүрэн  

Харилцах утас: 51-266131 

И-мэйл хаяг: erdenesuren@mecs.gov.mn  

 

 

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ 
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Өгөгдлийн сан ба Өгөгдлийн агуулахын хөгжүүлэгч 

Ажлын чиг үүрэг: 

- Өгөгдлийн сан, агуулахын архитектур, логик ба физик бүтэц боловсруулах 

- ETL/ELT боловсруулах 

- Business intelligence(BI) боловсруулах 

- Үйл ажиллагааны хүрээнд шинжээч болон багийн бусад гишүүдтэй хамтран 

ажиллах, сургах 

- Ажлын даалгавар болон холбогдох бичиг баримт боловсруулах 

- Хийгдсэн байгаа кодод засвар өөрчлөлт оруулах, сайжруулалт хийх 

- Өгөгдлийн агуулах ба сангийн тест хийх 

Тавигдах шаардлага: 

- Дээд боловсролтой байх (Програм хангамж/Математик/Мэдээллийн 

технологийн чиглэлээр) 

- Өгөгдлийн агуулах, Өгөгдлийн сангийн хөгжүүлэгчээр 2 буюу түүнээс дээш жил 

ажилласан байх 

- Өгөгдлийн агуулах боловсруулах ажилд оролцож эсвэл боловсруулж байсан 

туршлагатай 

- Өгөгдлийн агуулах ба Өгөгдлийн сангийн баримт бичиг боловсруулах чадвартай 

- PL/SQL бичих, тестлэх  чадвартай 

- SQL, PL/SQL-н ахисан түвшний мэдлэгтэй 

- ETL/ELT-н ахисан түвшний мэдлэгтэй 

- Багаар болон бие даан ажиллах, судалгаа хийх чадвартай 

- Хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, ачаалал даах чадвартай 

- Мэргэжлийн англи хэлний өндөр мэдлэгтэй 

- Oracle, PL/SQL-н сертификаттай бол давуу тал болно 

- Oracle дээр өгөгдлийн агуулах боловсруул, нэвтрүүлэх ажилд оролцож байсан 

бол давуу тал болно 

- NoSQL ахисан түвшний мэдлэгтэй бол давуу тал болно  

  



Java  хөгжүүлэгч 

Ажлын чиг үүрэг: 

- Oracle ADF, JSF framework ашиглан кодчилол хийх, хөгжүүлэх 

- Хэрэглэгчийн интерфейсийг HTML, CSS, Javascript ашиглан хөгжүүлэх 

- Өгөгдлийн сантай ажиллах 

- Үйл ажиллагааны хүрээнд шинжээч болон багийн бусад гишүүдтэй хамтран 

ажиллах 

- Ажлын даалгавар болон холбогдох бичиг баримт боловсруулах 

- Хийгдсэн байгаа кодод  засвар өөрчлөлт оруулах, сайжруулах 

- Системийн тест хийх, хэрэгжүүлэх 

Тавигдах шаардлага: 

- Мэргэжлийн болон түүнээс дээш боловсролтой байх (Програм 

хангамж/Мэдээллийн технологийн чиглэлээр)  

- Java хөгжүүлэлтийн чиглэлээр 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх 

- Объект хандалтат програмчлалаар бүтээгдэхүүн хөгжүүлж байсан туршлагатай 

- Програм хангамжийн баримт бичиг боловсруулах чадвартай 

- Хөгжүүлэлтийн код бичих, тестлэх  чадвартай 

- Програм хангамж хөгжүүлэлтийн үндсэн загварчлалыг /design pattern/ ашиглах 

чадвартай  

- Java, SQL -н ахисан түвшний мэдлэгтэй 

- Web хөгжүүлэлтийн туршлагатай, ахисан түвшний мэдлэгтэй 

- ADF framework, Web service-н талаар үндсэн мэдлэгтэй  

- JSF, JAVASCRIPT, HTML, CSS -н зохих түвшний мэдлэгтэй 

- Багаар болон бие даан ажиллах, судалгаа хийх чадвартай 

- Хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, ачаалал даах чадвартай 

- Мэргэжлийн англи хэлний мэдлэгтэй 

- Java, ADF framework-н сертификаттай бол давуу тал болно. 

 

  



Java script хөгжүүлэгч 

Ажлын чиг үүрэг: 

- Хэрэглэгчийн интерфейсийг HTML, CSS, Javascript ашиглан хөгжүүлэх 

- Өгөгдлийн сантай ажиллах 

- Web service боловсруулах 

- Үйл ажиллагааны хүрээнд шинжээч болон багийн бусад гишүүдтэй хамтран 

ажиллах 

- Ажлын даалгавар болон холбогдох бичиг баримт боловсруулах 

- Хийгдсэн байгаа кодод засвар өөрчлөлт оруулах, сайжруулах 

- Системийн тест хийх, хэрэгжүүлэх 

Тавигдах шаардлага: 

- Мэргэжлийн болон түүнээс дээш боловсролтой байх (Програм 

хангамж/Мэдээллийн технологийн чиглэлээр)  

- Java script хөгжүүлэлтийн чиглэлээр 1 буюу түүнээс дээш жил ажилласан байх 

- Front-End эсвэл Back-End програмчлалаар бүтээгдэхүүн хөгжүүлж байсан 

туршлагатай 

- Програм хангамжийн баримт бичиг боловсруулах чадвартай 

- Хөгжүүлэлтийн код бичих, тестлэх  чадвартай 

- JavaScript, HTML5, SASS/CSS -н ахисан түвшний мэдлэгтэй 

- Secure UI application хөгжүүлсэн туршлагатай байх 
- Server-side web application framework болон SOAP, REST services-ийн талаар 

мэдлэг, туршлагатай байх 

- React шиг орчин үеийн JavaScript UI frameworks-ийн мэдлэг, туршлагатай байх 
- Багаар болон бие даан ажиллах, судалгаа хийх чадвартай 

- Хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, ачаалал даах чадвартай 

- Мэргэжлийн англи хэлний мэдлэгтэй 

- Java, JavaScript, HTML5, SASS/CSS-н сертификаттай бол давуу тал болно. 
 

  



Бизнесийн туслах шинжээч 

Ажлын чиг үүрэг: 

- Хэрэглэгчдэд утсаар болон биечлэн заавар, зөвлөгөө өгөх 

- Хэрэглэгчийн гарын авлага, заавар боловсруулах 

- Хэрэглэгчдэд сургалт хийх, зохион байгуулах 

- Системийг тестлэх ба тестийн баримт бичиг боловсруулах 

- Систем нэвтрүүлэх, баримтжуулах 

- Тайлан, хянах самбар боловсруулах, сайжруулах 

- Хэрэглэгчийн шаардлагыг тодорхойлох, хоорондын хамаарлыг тогтоох, задлан 

шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, баримтжуулах 

Тавигдах шаардлага: 

- Бизнесийн удирдлага, боловсрол, харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн 

чиглэлээр бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх 

- Сургалтын менежер, маркетингийн менежерээр эсвэл шинжээчээр 1 болон 

түүнээс дээш жил ажилласан байх 

- Англи хэлний зохих мэдлэгтэй 

- Багаар болон бие даан ажиллах, судалгаа хийх чадвартай 

- Хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай, албан харилцааны ёс зүйтэй,  

ачаалал даах чадвартай 

- Харилцааны болон бичгийн өндөр ур чадвартай 

- Асуудалд дүн шинжилгээ хийх, тайлагнах чадвартай 

 


