
РГКП «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и 

спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующих 

вакантных должностей: 

 

- Руководитель отдела бюджетного бюджетного планирования и 

экономического анализа РГКП «Центр олимпийской подготовки по 

зимним видам спорта» 

        Категория А3-1-1 

Требование к участнику конкурса: высшее (или послевузовское) 

образование по одной из следующих специальностей: "Социология", 

"Экономика и бизнес", "Юриспруденция", наличие не менее 5 лет стажа 

работы в областях, соответствующих функциональным направлениям 

должности, знание законодательства Республики Казахстан.        

Специальность согласно  Классификатору направлений подготовки 

кадров с высшим и послевузовским образованием: Бизнес, управление и 

право. 

          Должностной оклад от 101 000  – 120 000 тенге   

 

- Главный бухгалтер РГКП «Центр олимпийской подготовки по 

зимним видам спорта» (на время отпуска по беременности и родам 

основного сотрудника до 02.01.2023г.) 
Категория А2-1 

Требование к участнику конкурса: высшее (или послевузовское) 

образование по соответствующему направлению подготовки кадров, наличие 

сертификата профессионального бухгалтера, стаж работы не менее  5 лет в 

области финансово-бухгалтерской работы, в том числе на руководящих 

должностях, знание законодательства Республики Казахстан. 

Специальность согласно  Классификатору направлений подготовки 

кадров с высшим и послевузовским образованием: Бизнес и управление. 

Должностной оклад от 117 000– 138 000 тенге. 

 

РГКП «Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта» 

находится по адресу: город Щучинск, микрорайон Црб, здание 5А. 

Основной целью деятельности предприятия является организация и 

подготовка олимпийского резерва и национальных сборных команд 

республики по зимним видам спорта.   

Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны 

иметь 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; 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017565#z15
https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017565#z15


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

либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с 

последнего места работы; 

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом 

исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об утверждении 

форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» 

7) справку о несудимости.  

 Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, 

осуществляется в течении пятнадцати календарных дней со дня объявления о 

проведении конкурса (с 03 ноября по 17 ноября  2021 года) по адресу: город 

Щучинск, микрорайон Црб, здание 5А.:, электронный адрес: vko_cop@mail.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және 

дене шынықтыру істері комитетінің «Қысқы спорт түрлері бойынша 

олимпиадалық даярлау орталығы» РМҚК келесі бос лауазымдарға конкурс 

жариялайды: 

«Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы» 

РМҚК кадрлар бөлімінің басшысы 

         Санаты – А3-1-1 

Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар: Конкурсқа қатысушыға 

қойылатын талаптар: "Әлеуметтану", "Экономика және бизнес", 

"Құқықтану" мамандықтарының біреуі бойынша жоғары (немесе жоғары оқу 

орнынан кейінгі) білімі, лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес 

салаларда кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы, Қазақстан Республикасының 

заңнамасын білуі. 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау 

бағыттарының сыныптауышына сәйкес мамандық: Бизнес, басқару және 

құқық. 

           Лауазымдық жалақы  101000 – 120 000 теңге. 

 

«Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы» 

РМҚК бас бухгалтері (негізгі қызметкердің жүктілігі және босануы 

бойынша демалыс уақытына 02.01.2023 ж. дейін) 

Санаты А2-1 

Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар: кадрларды даярлаудың 

тиісті бағыты бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, 

Кәсіби бухгалтер сертификатының болуы, Қаржы-Бухгалтерлік жұмыс 

саласында кемінде 5 жыл жұмыс өтілі, оның ішінде басшы лауазымдарда 

болуы, Қазақстан Республикасының заңнамасын білуі. Мамандық жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының 

жіктеуішіне сәйкес келеді: Бизнес және басқару. 

 Лауазымдық жалақы 117 000– 138 000 теңге 

 

«Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы» 

РМҚК келесі мекенжайда орналасқан: Щучинск қаласы, ОАА шағын ауданы, 

5А ғимараты. 

Кәсіпорын қызметінің негізгі мақсаты олимпиадалық резервті және 

қысқы спорт түрлері бойынша республиканың ұлттық құрама командаларын 

ұйымдастыру және даярлау болып табылады.   

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалардың мынадай құжаттары 

болуға тиіс: 

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш; 

2) мемлекеттік және орыс тілінде түйіндеме; 

3) еркін нысанда жазылған өмірбаян; 



4) білімі туралы құжаттардың көшіремсі; 

5) еңбек кітапшасының (ол болған жағдайда) немесе еңбек шартының 

көшірмесі не соңғы жұмыс орнынан еңбек шартын қабылдау және тоқтату 

туралы бұйрықтардың көшірмелері; 

6) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама 

нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-

175/2020 бұйрығымен бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы 

анықтама 

7) сотталмағаны туралы анықтама.  

 Конкурсқа қатысуға үміткер тұлғалар үшін құжаттарды қабылдау 

конкурс өткізу туралы хабарландыру жарияланған күннен бастап күнтізбелік 

он бес күн ішінде (2021 жылғы 03 қарашадан 17 қарашаға дейін) мына 

мекенжай бойынша жүзеге асырылады: vko_cop@mail.ru  
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