
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі                                               

Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Қысқы спорт түрлері бойынша 

олимпиадалық даярлау орталығы» РМҚК бос лауазымдық орындардың орнын басуға 

конкурс жариялау. 

   Конкурс қатысушыларына қойылатын жалпы біліктілік талаптары: 

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері 

комитетінің «Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы» РМҚК келесі бос 

лауазымдық орындардың орнын басуға конкурс жариялайды:   

          

            - спорт бөлімінің басшысы, А-3 санаты; 

 

 «Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы» РМҚК келесі мекенжай 

бойынша орналасқан: 021700, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қаласы, ЦРБ ш/а, 5А 

Кәсіпорынның негізгі қызметі спорт саласында өндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге 

асыру болып табылады.  

Спорт бөлімінің басшысы бос лауазымдық орнын басу үшін конкурс 

қатысушыларына қойылатын талаптар: тиісті мамандық бойынша жоғары білімі, 5 жылдан 

кем емес жұмыс өтілі. 

   Келесі құзырлардың болуы: бастамашылдық, тіл табысушылық, талдамалылылық, 

жинақылық, сыпайылық. Қазақстан Рсепубликасының заңнамалық және өзге де нормативтік 

актілерін білуі, әдістемелік және құжаттамалау бойынша басқа да материалдарды білуі, осы 

санаттағы лауазымдар бойынша функционалдық міндеттерді атқару үшін қажетті мұрағат ісін 

жүргізуді білуі қажет. 

    Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғаларда келесі құжаттар болуы қажет:   

1) қосымша беріліп отырған құжаттардың тізімін көрсете отырып, конкурсқа қатысу туралы 

өтініш; 

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі; 

3) толытырылған кадрларды есепке алу бойынша жеке (нақты тұратын жерінің мекенжайы 

мен байланыс телефонын көрсете отырып); 

4) лауазымға біліктілік талаптарымен қойылатын талаптарға сәйкес білімі туралы 

құжаттардың көшірмесі; 

5) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі; 

6) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушының «Денсаулық 

сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттамаларының үлгілерін бекіту туралы» 

(Нормативтік құқықтық актілерді Мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 тіркелген) 2010 жылғы 

23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген үлгі бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама. 

7) сотталғаны немесе сотталмағаны туралы анықтама. 

Көрсетілген құжаттардың бірінің болмауы конкурсқа қатысушыға құжаттарды қайтарып 

беруге негіз болады. 

   

Санат Еңбек сіңірген жылдарға байланысты 

 min max 

А-3 69 786 90 786 



 

 

 

 

 

Конкурсқа қатысуға ниет білдіруші тұлғалардың құжаттарын қабылдау 2021 жылғы 6 

қыркуйекке дейін мына мекенжай бойынша жүзеге асырылады: Ақмола облысы, Бурабай ауданы, 

Щучинск қаласы, ЦРБ шағын ауданы 5А, «Қысқы спорт түрлері бойынша олимпиадалық даярлау 

орталығы» РМҚК, тел.:8 (71636)-79-2-93. 

 

 

 

 

 

 

 

В-2 111 137 128 480 

С-2 54 507 68 310 

С-1 67 249 134 497 


