ХУДАЛДАН АВАЛТ
ХАНГАМЖИЙН ЗӨВЛӨХ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Эс Ар Эм консалтинг нь компанийн
Худалдан авалт хангамжийн бодлого,
журмыг тодорхойлох, өгөгдлийн сангийн
мэдээлэлд
дүн
шинжилгээ
хийх,
сайжруулах,
барааны
нөөцийн
удирдлагыг оновчтой болгох, хэрэгжүүлэх
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Зөвлөх
үйлчилгээг хэрэгцээ шаардлага, цар
хүрээний
хувьд
дараах
байдлаар
ангилдаг. Үүнд:

Сэйфти ресоурс монголиа ХХК
Улаанбаатар - 17043, Хан-Уул дүүрэг,
Чингисийн өргөн чөлөө – 81, Поларис
тауэр, 7 давхар
Утас: +976 70007100; +976 94486844

SRM
CONSULTING
Management support services

Имэйл: srmconsulting007@gmail.com
Вэб: ww.srm.mn

Эс Ар Эм Консалинг

 Худалдан
авалт
хангамжийн
шилжилт
 Барааны
нөөцийн
төлөвлөлт,
хөрөнгийн бүртгэлийн менежмент
 ERP системийн шилжилт

www.srm.mn

МЕНЕЖМЕНТИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ
Бид жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
эрхлэгч,
ханган
нийлүүлэгчдэд
менежментийн
өөрчлөлт,
тогтвортой
амжилтад
хүргэх
мэргэжлийн
зөвлөх
үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүнд:

БИДНИЙ ТУХАЙ
Эс Ар Эм консалинг (Сэйфти Ресоурс
Монголиа
ХХК)
нь
менежментийн
зөвлөгөө, сургалтын чиглэлээр үйл
ажиллагаа явуулахаар 2015 онд үүсгэн
байгуулагдсан. Бид өнгөрсөн хугацаанд
ажлын хувцасны үйлдвэрлэл, тээвэр
ложистик, агуулахын үйлчилгээ, геологи,
уул уурхай, катеринг үйлчилгээ, хүнсний
худалдааны компаниудад менежментийн
дэмжлэг үзүүлэн, тогтвортой хамтран
ажиллаж ирлээ.

 Хүний нөөцийн менежмент;
 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл
ахуй, байгаль орчин;
 Санхүү, НББ-ын стандарт;
 Маркетинг борлуулалт;
 Стратеги менежмент;
 Чанарын менежмент;
 Хууль эрхзүйн нийцэл, хэрэгжилт;;
 Бизнес төсөл, төлөвлөгөө, үр ашгийн
тооцоо;
 ISO
стандартын
хэрэгжүүлэлт,
баталгаажуулалт;

БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ,
САЙЖРУУЛАЛТ
Бид бизнесийн байгууллагын бодлогын
болон хэрэгжүүлэлтийн баримт бичгүүдэд
дүн шинжилгээ хийж, харилцан уялдааг бий
болгох, хяналт сайжруулалт, шинэчлэлтийн
процесыг тодорхой болгоход дэмжлэг
үзүүлдэг. Бодлогын болон хэрэгжүүлэлтийн
баримт бичиг гэдэгт бодлогын баримт бичиг,
бүх төрлийн дүрэм, стандарт журам болон
зааварчилгаа багтдаг. Жишээлбэл:



Бизнесийн
ѐс
зүй,
нийгмийн
хариуцлагын бодлого
Хүний нөөцийн бодлого, журмууд

Хөдөлмөрийн дотоод журам
Ажлын байрны тодорхойлолт,
хөдөлмөрийн гэрээ
o Сургалт хөгжил, ажилд авах,
ажлаас халахтай холбоотой
журам, зааварчилгаа
o Санал
хүсэлт
шийдвэрлэх,
баримт бичиг үйлдэх, хадгалах
журам, зааварчилгаа
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл
ахуй, байгаль орчин (ХАБЭАБО)-ны
бодлого, журмууд
o ХАБЭАБО-ны бодлого
o Нөөц, үүрэг хариуцлагын журам
o Эрсдэл, онцгой байдлын журам,
зааварчилгаа
Санхүү, НББ
o Санхүү бүртгэлийн стандарт
журам, зааварчилгаа
o
o





НИЙЦЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АУДИТ
Ажлын байран дээрх Нийцлийн үнэлгээний
аудит нь бизнесийн өнөөгийн байдлыг хууль
эрхзүйн зохицуулалт, оролцогч талуудын
эрэлт, хэрэгцээ шаардлагатай харьцуулсан
түвшинг тодорхойлох зорилготой. Манай
мэргэжилтнүүд тус аудитаар нийцлийн зөрүү,
сайжруулах
шаардлагатай
асуудлуудыг
тодорхойлохоос
гадна
менежментийн
зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлдэг. Үүнд:






Хүний нөөцийн менежмент;
ХАБЭАБО;
Санхүү, НББ;
Чанарын менежмент;
Хууль эрхзүй;

