УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНУУДЫН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Овог нэр

Х.Хэрлэн

Албан
тушаал

Гүйцэтгэх
захирал

Утас

70006611

Цахим шуудан

kherlen@mtz.mn

Б.Эрдэнэбаяр

Дэд захирал

70006622

erdenebayar@mtz.mn

М.Гантөгс

Захиргааны
хэлтсийн
дарга

70006622

gantugs@mtz.mn

Боловсрол /төгссөн
сургууль болон
мэргэжлийн зэрэг/
1975-1985 онд Хэнтий
аймгийн Өндөрхаан
хотын ЕБД сургууль,
1985- 1991 онд
Политехникийн дээд
сургууль, 1999-2001
онд МУИС-ийг эрх
зүйч мэргэжлээр
төгсөж, 2009 онд
ШУТИС-д магистрын
зэрэг хамгаалсан

МТЗ-д
ажиллаж
эхэлсэн он
сар

Ажлын байрны
тодорхойлолт /товч/

Хөлсөөр ажиллах
гэрээгээр хүлээсэн
үүргийн хүрээнд
ажиллана.
2016.10.07

Компанийн зорилт
зорилго үйл
ажиллагааны онцлогт
Бакалавр,
тохирсон төлөвлөгөө
/Дорноговь, Зүүнбаян
боловсруулах,
1993- 2003/; Зам
борлуулалт, тээвэрлэлт
барилгын инженер
2013.05.01 болон техникийн засвар
/Эрхүү, Зам
үйлчилгээ, хадгалалт,
харилцааны их
ашиглалт, хөдөлмөр
сургууль 2004-2009/;
аюулгүй байдлыг
хариуцан, мэргэжлийн
түвшинд удирдан
ажиллана.
Магистр, /Нийслэлийн 2010.09.01 Компанийн зорилт,
50- р дунд сургууль
зорилго үйл
1985-1993/;
ажиллагааны онцлогт

/Нийслэлийн 67- р
дунд сургууль 19931995/; Хэл зүйчГерман хэл /ХУИС
2002- 2005/; Хуульч
/Халх журам дс 20052010/; Төрийн
удирдлага
/Удирдлагын академи
2012- 2015/;

Б.Энэрэлт

Санхүүгийн
хэлтсийн
дарга

70006622

А.Төгөлдөр

Тээвэр,
70006622
зохион
байгуулалтын
хэлтсийн
дарга

enerelt@mtz.mn

tuguldur@mtz.mn

тохирсон хүний нөөцийн
манлайллыг хангаж эрх
зүйн актын хүрээнд
захиргааны өдөр тутмын
ажлыг удирдан, зохион
байгуулж ажиллана.

Компанийн зорилго, үйл
ажиллагааны онцлогт
тохирсон санхүү, эдийн
засгийн бодлогыг
боловсруулж,
Магистр, /Нийслэлийн
хэрэгжүүлэх, өмч
23- р дунд сургууль
хөрөнгийн хадгалалт,
1987-1998/;
хамгаалалт,зарцуулалтад
Санхүүгийн
2016.09.12 хяналт тавих замаар
менежмент
санхүүгийн эрсдлээс
/"Колорадогийн их
урьдчилан сэргийлж,
сургууль" 1998-2003/;
хэрэглэгчдийг
Банк, санхүү
санхүүгийн үнэн зөв
/"Люксембургий н
мэдээллээр хангах болон
Санхүүгийн их
хэлтсийн үйл ажиллагааг
сургууль" 2008- 2009/;
удирдан зохион
байгуулна.
Магистр, /Нийслэлийн 2015.03.10 Компанийн зорилт,
23- р дунд сургууль
зорилго үйл
1985-1995/; Тээврийн
ажиллагааны онцлогт
удирдлага /ШУТИС
тохирсон тээвэр зууч
2000- 2004/; Тээврийн
болон ачаа тээврийн
менежмент /ШУТИС
хэвийн тасралтгүй үйл
2006- 2008/;
ажиллагааг хангаж, эрх

Д.Нямлхагва

С:Пүрэвжав

Инженер,
техникийн
хэлтсийн
дарга

Төслийн
хэлтсийн
дарга

70006622

70006622

Бакалавр,
"Нийслэлийн 47- р
nyamlkhagva@mtz.mn дунд сургууль" 19761986/; Зүтгүүрийн
инженер /ОХУЛенинград ТЗДС 19871992/;

purevjav@mtz.mn

Бакалавр,
“Нийслэлийн 52-р
дунд сургууль” 19881998/, Нефтийн
инженер/ШУТИС1998-2002/, Газрын
тосны инженер
/UNSW, Австрали/,
Эрх зүйч/Их засаг
ОУИС 2013-2016/,

зүйн актын хүрээнд
тээврийн хэлтстийн өдөр
тутмын ажлыг удирдан,
зохион байгуулж
ажиллана.
Компанийн зорилт,
зорилго үйл
ажиллагааны онцлогт
тохирсон эрх зүйн актын
хүрээнд компанийн
хөдлөх бүрэлдхүүний
2008.05.07 техникийн бодлого
боловсруулах,
тэдгээрийн үйлдвэрлэл,
ашиглалт, засвар
үйлчилгээтэй холбоотой
үйл ажиллагаа болон
хэлтсийн өдөр тутмын
ажлыг удирдан зохион
байгуулж ажиллана
Компанийн төмөр замын
болон бусад төсөл,
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхтэй
2016.12.05 холбогдуулан Төслийн
хэлтсийн ажилтнуудын
өдөр тутмын үйл
ажиллагааг мэргэжлийн
удирдлагаар хангах,
хэрэгжилтэд хяналт
тавих, компанийн
удирдлагыг
шаардлагатай
мэдээллээр хангах, ,

холбогдох бусад хэлтэс,
нэгжийн ажилтай
Төслийн хэлтсийн ажлыг
уялдуулах, хэрэгжүүлж
буй төслийн хүрээнд
компанийг төлөөлөн
холбогдох
байгууллагуудтай
харилцах, хамтран
ажиллах, сурталчилан
таниулах үндсэн чиг
үүрэгтэй ажиллана.

