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HR CONSULTING

Та бүхэнд бидний шинэ үйлчилгээ болох
HR CONSULTING үйлчилгээг танилцуулж байна.
ТА ЭНД ДАРЖ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦААРАЙ.

Бид энэ сарын Newsletter дугаараас эхлэн сар бүр 1 харилцагч байгууллага болон тэдний онцлох үйлчилгээ,
тѳслийг танилцуулж байх болно. Энэхүү үйлчилгээ нь үнэ тѳлбѳргүй бѳгѳѳд та бүхэн бусдад танилцуулах
тѳсѳл, үйлчилгээ болон компанийн танилцуулгыг оруулaхыг хүсвэл манай байгууллагын Маркетингийн
Мэргэжилтэн Даваадорж-той davaadorj@scc.mn имэйл хаягаар холбогдоно уу.

ЦАХИМААР АЖИЛЛАЦГААЯ
Манай байгууллага нь коронавирусын (COVID-19) халдвар болон тархалтаас урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор 3 дугаар сарын 11-ний ѳдрѳѳс эхлэн Монгол Улсын Ерѳнхийлѳгчийн
Тамгын газрын уриалгыг дэмжин, нийгмийн хариуцлагын хүрээнд байгууллагын нийт
ажилчдын гэрээс ажиллах боломжыг бүрэн хангаж, ХЭВИЙН ажиллаж байгааг мэдэгдэж
байна.
Түүнчлэн бид бусад албан байгууллагуудыг мѳн энэхүү уриалгад нэгдэн, ѳѳрийгѳѳ болон эргэн
тойрны хүмүүсээ болзошгүй аюулаас хамгаалахыг манай байгууллагын зүгээс уриалж байна.

Спейшлайзд Карьер Консалтинг
компанийн
нийт
ажилчдад
2,000,000 хүн цаг хөдөлмөрийн
чадвар түр алдсан осолгүйгээр
(LTI Free) амжилттай ажиллаж,
шаргуу хөдөлмөрлөсөнд баяр
хүргэж талархал илэрхийлье.
Бид ажилтан нэг бүрийн хүчин
зүтгэлээр энэхүү амжилтанд хүрсэн
бѳгѳѳд цаашид энэ амжилтаа
хадгалахын төлөө нийт ажилтны
эрүүл аюулгүй ажиллах нөхцөлийг
хангаж ажиллах болно.
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Энэ сарын онцлох тѳслѳѳр ЦОБА ХХК-н Хадат Вилла - 2-г танилцуулахын зэрэгцээ та бүхэнд тусгай хѳнгѳлѳлт,
урамшууллын эрхийг санал болгож байна.

ХѲНГѲЛѲЛТИЙН ЭРХ

Танд ХАДАТ ВИЛЛА-2 тѳслийн хүрээнд 10.000.000 тѳгрѳгийн,
мѳн манай байгууллагаас дараагийн Рекрутинг үйлчилгээг
20%-н хѳнгѳлѳлттэй (нэг удаагийн) авах хѳнгѳлѳлтийн эрхийг
олгож байна.
Та бүхэн манай Зѳвлѳх Тэнгэс-тэй tenges@scc.mn имэйл, +976
9576 1549 дугаараар холбогдон дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

TѲСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Байгальдаа ойрхон эко шийдэл бүхий амьдралын хэв маягийг илүүд үзэх болсон энэ
цаг үед Монголд анхдагч таун хаусын шинэ цогцолборыг, тэр дундаа комьюнити буюу
хѳршийн холбоо гэгдэх ѳнѳѳ цагт мартагдсан ѳдѳр тутмын халуун дотно уур амьсгал,
найрсаг харилцаатай хотхоныг бүтээхээр, эрүүл амьдралын хэв маягийг эрхэмлэгч
хэн бүхэнд зориулсан Хадат Вилла-2 тѳслийг танилцуулж байна.
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We are introducing our new service,
HR CONSULTING.
CLICK HERE FOR MORE INFORMATION.

Starting with this month’s Newsletter, each month we will be introducing 1 client organization and their
featured services and projects. This service is free of charge and if you would like to include a project,
service or company introduction that you would like to share with others, please contact our Marketing
Specialist Davaadorj at davaadorj@scc.mn

LET’S WORK REMOTELY
Supporting the call of the Office of the President of Mongolia to prevent the spread
of COVID-19, from March 11, within the framework of our social responsibility,
all employees of our company are fully provided with the opportunity to work
from home and therefore our company is operating NORMALLY.
We also urge other organizations to join this call and protect themselves and
those around them from potential danger.

Congratulations and thank
you to all of the company’s
employees for their hard work
and dedication to 2,000,000
man-hours of work without
single Lost Time Injury.
We have achieved this
accomplishment
through
the efforts of each and every
employee, and we will continue
to work to ensure the health
and safety of all our employees.
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This month’s featured project is the presentation of TSOBA LLC’s Khadat Villa-2, and we are offering you
special discounts and promotions.

DISCOUNTS

We are offering a discount of 10,000,000 MNT within the
KHADAT VILLA-2 project, as well as a 20% discount on your
next recruiting service request (one-time) from our company.
For more information, please contact our Consultant Tenges at
tenges@scc.mn and +976 9576 1549.

PROJECT INTRODUCTION
At this time when people are opting for an eco-friendly lifestyle, a new complex of townhouse,
introducing the Khadat Villa-2 project for anyone who loves healthy lifestyle and the warm,
friendly atmosphere of the now-forgotten neighborhood community.

