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Tовч танилцуулга

Манай компани нь 2012 онд химичдийн санаачлагаар химийн бодис
урвалж, лабораторын тоног төхөөрөмж, тавилга, дагалдах хэрэгслийг
гадаадаас импортлон Төр, хувийн хэвшлийн аналитик, геологи уул
уурхай, газрын тосны салбарын ААН байгууллагууд, их дээд
сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд болон үйлдвэрийн
лабораториудад захиалгын дагуу нийлүүлэх, худалдаалах, цогц
үйлчилгээ үзүүлэх, мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх зорилготойгоор үүсгэн
байгуулагдсан.

Бидний уриа: Аюулгүй хими бидний ирээдүй

Бид үйл ажиллагаандаа чанарын удирдлагын тогтолцоо

ISO 9001, байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14000,

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын

тогтолцооны OHSAS 18001-г нэвтрүүлж, бүх шатандаа

хариуцлагын тогтолцоотой ажиллаж байна.



Үндсэн үйл ажиллагаа



Үндсэн үйл ажиллагаа



Бүтээгдэхүүний хувь хэмжээ



Албан ёсны дистрибютрын олгосон 
компаниуд, 30





Худалдан авагч, харилцагч 
байгууллагууд нийт 450 компани, ААН
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Ажил олгогчийн ажлын байранд 
тавигдах шаардлага

Ерөнхий шаардлага:

Хими, Хими технологийн чиглэлээр гадаад, дотоодын их дээд сургуулийг 
бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй төгссөн

Компьютерийн хэрэглээний программуудыг хэрэглээний өндөр төвшинд 
ашигладаг байх

Интернэт, сошал орчинд ажиллах чадвартай

Химийн чиглэлээр ажиллаж байсан ажлын туршлагатай 

СV, Анкет, Намтар, бүрлүүлэх материалын жагсаалт

Шалгаруулах үйл явц:

Анкет материалаас шалгаруулах-Мэргэжлийн түвшин тогтоох шалгалт-
Ярилцлага-Туршилтын хугацаагаар ажиллуулах-Үндсэн ажилтнаар гэрээ 
байгуулж ажиллах (Ажилтан шалгаруулж авах журам)



Ажил олгогчийн ажлын байранд 
тавигдах шаардлага (Химийн хангалт, 
үйлчилгээний салбарт)

Тусгай шаардлага:

-Англи хэлний ахисан төвшний мэдлэг, чадвартай

-Техник сэтгэлгээ, программ хангамжийн мэдлэгтэй байх

-Химийн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт, маркетинг, эдийн засгийн 
мэдлэгтэй байх

-Химийн бодисын аюулгүй ажиллагааны мэдлэгтэй байх

-Харилцааны өндөр соёлтой, зөв хандлагатай байх

-Шинийг эрэлхийлэгч, бүтээлч сэтгэхүйтэй, бүтээмж өндөртэй, цаг ашиглалт 
сайтай, идэвх санаачлагатай байх

-Байгууллагын соёлд дасан зохицож, тогтвор суурьшилтай ажиллах хүсэл 
эрмэлзэлтэй, үнэнч шударга ажил хэрэгч

-Ажлын ачаалал даах чадвартай байх

-Багаар ажиллах чадвартай байх



Химийн мэргэжлийн хөтөлбөрийг 
сайжруулах санал

-Ажлын байранд богино болон урт хугацаагаар дадлагажуулах цагийг 
хөтөлбөрт нэмэгдүүлж оруулах

-Хамтын ажиллагаатай гадаадын сургуулуудад оюутан солилцооны хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх, зуны сургалт, кредит харилцан зөвшөөрөх гэх мэт

-Химийн судалгаа болон үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, 
онолын үндэслэл, орчин үеийн тоног төхөөрөмжийн хөгжил дэвшил, чиг 
хандлагын  талаархи цагийг нэмэгдүүлэх

-Төгсөгчдийн хөрвөх чадварыг сайжруулах үүднээс хөтөлбөрүүдэд энэ 
чиглэлийн өөрчлөлтүүд оруулах, эрэлт нийлүүлэлтэнд суурьласан хөтөлбөр 
болгож өөрчлөх  (Химийн мэдлэг+Хэлний мэдлэг+Программ хангамж 
+Техникийн мэдлэг+Эдийн засгийн мэдлэг)

-Химийн бодисын аюулгүй байдал, ХАБЭА –ийн цагууд нэмэх



ХИМИЙН ТЭНХИМ-тэй хамтран ажиллаж 
ирсэн түүх

-Химийн олимпиад 2016, 2017 ивээн тэтгэгч, хамтран зохион байгуулагч

-Олон улсын болон дотоодын хурал, семинарыг хамтран зохион байгуулах

-Судалгаа шинжилгээ, дадлага ажлын зориулалттай химийн бодисын ханган 
нийлүүлэлт

-Лабораториудын тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгслийн ханган нийлүүлэлт

-Химийн хорт бодистой харьцаж ажилдаг ажилтны ХАБЭА –ын сургалт

-Ажилчдийн мэдлэг, чадавхийг нэмэгдүүлэхэд багш нараар хичээл лекц 
уншуулах



ХИМИЙН ТЭНХИМ-тэй хамтран ажиллах 
цаашдын чиглэл

-Зах зээлд шинэ бараа бүтээгдэхүүн гаргах зорилгоор захиалгат төсөлд 
туршилт судалгааг хамтран гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэх, хамтарсан ГАРААНЫ 
КОМПАНИ байгуулах

-“Грийн химистри” ХХК-ийн нэрэмжит оюутны тэтгэлэгт бий болгох, СОНГОН 
ШАЛГАРУУЛАХ

-Компанийн эрэлт хэрэгцээнд шаардлагатай захиалгат мэргэжилтэн бэлтгэх 
чиглэлд хамтран ажиллах

-Багш, судлаачдын дунд “Грийн химистри” ХХК-ийн нэрэмжит судалгааны 
ГРАНТ бий болгох

-Тэнхим сургуулиас зохион байгуулж буй мэргэжлийн чиглэлийн бусад арга 
хэмжээнд ивээн тэтгэгчээр оролцох

-Химийн бодисын хог хаягдлыг устгахад хамтран ажиллах

-Багш, судлаачдын материаллаг баазыг сайжруулах, чанартай багаж тоног 
төхөөрөмж, урвалж материал ашиглах чиглэлд тогтвортай хамтын 
ажиллагааны гэрээ байгуулж хамтран ажиллах



Химийн тэнхимийн болон Химич мэргэжилтэн 
бэлтгэн гаргах цаашдын ажилд нэмэлт санал

-Төгсөгчдийн эргэх холбоог хөгжүүлэх (Хими төгсөгдийн холбооны үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлж, төгсөгч нэр бүрийг бүртгэх, үйл ажиллагаандаа татан 
оролцуулах)

-Нийгэмд дуу хоолойгоо гаргах, химийн салбарын цөм болж ажиллах (Химийн 
мэргэжил эзэмшихийн давуу талыг олон нийтэд таниулах, химичдийн нэрийн 
өмнөөс төр засагтай хамтаран ажиллах

-Сургууль тэнхим дээр зохион байгуулагдсан буй арга хэмжээ, үйл явдал 
зэргийг олон нийтэд хүргэх, нээлттэй мэдээлэлтэй болох, маркетинг хийх 



THANK YOU FOR YOUR COOPERATION


