
РГКП «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на занятие 

вакантной должности руководителя учебно-спортивного отдела 

 

Общие квалификационные требования к участникам конкурса: 

 

1. Наименование предприятия с указанием местонахождения, 

почтового адреса, телефона, краткое описание его основной 

деятельности:  

Республиканское государственное казенное предприятие «Центр 
олимпийской подготовки по зимним видам спорта» находится по адресу: 

Акмолинская область, г.Щучинск, микрорайон ЦРБ, здание 5А,  тел: 8 (71636) 

7-92-93, 8 (71636) 7-91-14. 

Основной целью деятельности предприятия является организация и 

подготовка олимпийского резерва и национальных сборных команд 

республики по зимним видам спорта.   
2. Квалификационные требования к кандидатам: 

высшее (или послевузовское) образование по направлению подготовки 

кадров: педагогические науки по специальности «Физическая культура и 

спорт»; 

стаж работы по специальности в физкультурно-спортивных организациях 

не менее 3 лет. 
3. Функциональные обязанности: 

Руководит работой структурного подразделения и непосредственно 

участвует в разработке перспективных планов работы, обеспечивает их 

выполнение, участвует в подборе кадров для структурного подразделения, 

организует своевременное составление и представление отчетов о работе 

структурного подразделения руководству, контролирует надлежащее 
выполнение задач и функций, определенных положением о структурном 

подразделении, осуществляет координацию за проведением учебно-

тренировочных сборов, комплектованием списков спортсменов штатных 

национальных команд, разработкой календаря спортивно-массовых 

мероприятий, учетом и анализом спортивных результатов, участвует в 

разработке положений (регламентов) о спортивных соревнованиях по видам 
спорта, комплексной целевой программы по виду (видам) спорта,  

индивидуальных планов подготовки спортсменов, осуществляет сбор 

информации об итогах подготовки спортсменов и о результатах их участия на 

соревнованиях, координирует работу тренерских советов по видам спорта. 

4. Должен знать: 

Конституцию Республики Казахстан; 
законы Республики Казахстан «Об образовании», «О физической 

культуре и спорте», «О противодействии коррупции»; 

основы трудового законодательства; 



требования по безопасности и охране труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности. 

5. Лицо, претендующее на участие в конкурсе, предоставляет в сроки, 

указанные в объявлении о проведении конкурса, следующие документы:  

1) заявление об участии в конкурсе; 
2) резюме на государственном и русском языках; 

3) автобиографию, изложенную в произвольной форме; 

4) копии документов об образовании; 

5) копии трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо 

выписки из приказов о приеме и прекращении трудового с последнего места 

работы; 
6) справку о состоянии здоровья по форме 075-у. 

Участник конкурса может представить дополнительную информацию, 

относительно его образования, стажа работы, уровня профессиональной 

подготовки (копии документов о повышении квалификации, присвоении 

ученых степеней и званий, научных публикации, а также рекомендации от 

руководства с предыдущего места работы и т.п.). 
Прием документов для участия в конкурсе проводится 15 (пятнадцать) 

календарных дней с момента опубликования с «31» октября 2022 года по «14» 

ноября 2022 года. 

6. Дата и место проведения конкурса: 

Акмолинская область, г.Щучинск, микрорайон ЦРБ, здание 5А,   

Дата проведения собеседования участникам конкурса будет сообщена 
дополнительно. 

Документы принимаются нарочно или через почту по адресу: Республика 

Казахстан, Акмолинская область, г.Щучинск, микрорайон ЦРБ, здание 5А,  

110 кабинет. 

Подробную информацию можно получить по телефону 8 (71636) 7-92-93, 

8 (71636) 7-91-14. 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 



Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және 

дене шынықтыру істері комитетінің «Қысқы спорт түрлері бойынша 

олимпиадалық даярлау орталығы» РМҚК оқу-спорт бөлімі 

басшысының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды 

 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптары 

 

1. Орналасқан орнын, пошталық мекенжайын, телефонын көрсете 

отырып, кәсіпорынның атауы, оның негізгі қызметінің қысқаша 

сипаттамасы: 

«Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы» 

республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Ақмола облысы, Щучье 

қаласы, Аудандық орталық аурухана шағын ауданы, 5А ғимараты 

мекенжайында орналасқан, тел: 8 (71636) 7-92-93, 8 (71636) 7-91-14. 

Кәсіпорын қызметінің негізгі мақсаты олимпиадалық резервті және 

қысқы спорт түрлері бойынша республиканың ұлттық құрама командаларын 

ұйымдастыру және даярлау болып табылады.  

         2. Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: 

"Дене шынықтыру және спорт" мамандығы бойынша педагогикалық 
ғылымдар кадрларын даярлау бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі) білім; 

дене шынықтыру-спорт ұйымдарында мамандығы бойынша кемінде 3 

жыл жұмыс өтілінің болуы. 

3. Лауазымдық міндеттері: 

Құрылымдық бөлімшенің жұмысына басшылық етеді және 
перспективалы жұмыс жоспарларын әзірлеуге тікелей қатысады, оның 

орындалуын қамтамасыз етеді, құрылымдық бөлімше үшін кадрларды 

іріктеуге қатысады, басшылыққа құрылымдық бөлімшенің жұмысы туралы 

есепті уақытылы әзірлеуді және ұсынуды ұйымдастырады, құрылымдық 

бөлімше туралы ережеде айқындалған міндеттер мен функциялардың тиісті 

орындалуын бақылайды, оқу-жаттығу жиындарын өткізуді үйлестіруді, 
штаттық ұлттық команда спортшыларының тізімін жасақтауды, спорттық-

бұқаралық іс-шаралардың күнтізбесін әзірлеуді, спорттық нәтижелерді есепке 

алуды және талдауды жүзеге асырады,  спорт түрлері бойынша жарыстарды 

өткізудің ережелерін, регламенттерін, спорт түрлері бойынша кешенді 

нысаналы бағдарламаларды, спортшыларды даярлаудың жеке жоспарларын 
әзірлеуге қатысады, спортшылар даярлығының қорытындысы және олардың 

жарыстарға қатысу нәтижелері туралы ақпарат жинауды жүзеге асырады, 

спорт түрлері бойынша жаттықтырушылар кеңесінің жұмысын үйлестіреді. 

4. Білуі тиіс: 

         Қазақстан Республикасы Конституциясы; 



"Білім туралы", "Дене шынықтыру және спорт туралы", "Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасының заңдары; 

 Еңбек заңнамасының негіздері; 

 Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт 

қауіпсіздігі жөніндегі талаптар. 
 5. Конкурсқа үміткер тұлға конкурс өткізу туралы хабардандыруда 

көрсетілген мерізімде мынадай құжаттарды ұсынады:  

 1) конкурсқа қатысуға өтініші;  

 2) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме; 

 3) еркін нысанда жазылған өмірбаян; 

 4) білім туралы құжаттардың көшірмесі;  
 5) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының 

көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және еңбек 

шартының тоқтағаны туралы бұйрықтардың көшірмелері; 

6) 075-у нысан бойынша денсаулық  жағдайы туралы анықтама; 

Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне кәсіби даярлық 

деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми 
дәрежелер мен атақтар беру ғылыми жарияланымдар туралы              

құжаттардың көшірмелері, сондай-ақ бұрынғы жұмыс                                    

орнының басшылығынан ұсынымдар және т.с.) бере алады.      

    Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау жарияланған күнінен 

бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде 2022 жылғы "31" қазаннан 2022 

жылғы "14" қарашаға дейін жүргізіледі. 
6. Конкурстың өткізілетін күні мен орны: 

Ақмола облысы, Щучье қаласы, Аудандық орталық аурухана шағын 

ауданы, 5А ғимараты мекенжайында орналасқан. 

Конкурс қатысушыларына әңгімелесу өткізу күні қосымша 

хабарланады. 

Құжаттар қолма-қол немесе пошта арқылы: Қазақстан Республикасы,  
Ақмола облысы, Щучье қаласы, Аудандық орталық аурухана шағын ауданы, 

5А ғимараты, 110 кабинет мекенжайы бойынша қабылданады. 

Толық ақпаратты 8 (71636) 7-92-93, 8 (71636) 7-91-14 телефондары 

бойынша алуға болады. 

 

 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_#z2
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1400000228#z1
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000410#z1
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1500000410#z1

