2019 ЖЫЛДЫҢ II ТОҚСАНЫНА МҤГЕДЕК
ЖАНДАРҒА АРНАЛҒАН БОС ЖҦМЫС
ОРЫНДАРЫ
Барлық сҧрақтар бойынша"Өскемен қаласының жҧмыспен қамту
және әлеуметтік бағдарламалар бөліміне" мына мекенжайға:
Тургенев көшесі, 30, 302 бөлме, тел: 750945 хабарласуға болады

№п/
п

Ҧйымның атауы

Мҥгедектерге
арналған бос
жҧмыс
орындарына
(вакансияларға)
жҧмысқа тҧруға
лауазымдар
атауы

Кәсіби білімі

Еңбек
Жҧмыс өтілі
жағдайлар
Орташа
(осы
ы және
айлық
лауазымдағы
жалақысы жҧмысқа
кәсібі,
орналасты
(теңге)
мамандығы
ру (толық
бойынша)
емес жҧмыс
уақыты)

жоғары
корпоративтік
180000құқықтық,
басқару жөніндегі
экономикалық 2200000
менеджер
, қаржы

1

2

"УМЗ" АҚ

С. Аманжолов атындағы
Шығыс Қазақстан
мемлекеттік
университеті

жобалау инженері

жоғары
техникалық

салық есебінің
маманы

жоғары
экономикалық 134000, бухгалтерлік 280000
есеп

еден жуушы(5);
жұмысшы;
электрик;
аула сыпырушы;

130000215000

кем дегенде
3 ай бойы
корпоративт
ік басқару
тәжірибесі
инженерлік
лауазымдар
да жұмыс
тәжірибесі.
Жобалық
құжаттаман
ың кем
дегенде 2
жыл бойы
дамуын
қамтамасыз
ету
кем дегенде
2 жыл еңбек
өтілі

ҚР-ның
еңбек
кодексіне
сәйкес, 1-2
топқа
толық емес
жұмыс күні,
3-топқа
толық
жұмыс күні

іскерлік жазу
дағдылары

SCAD, Office,
LIRA және т.б.
графикалық
бағдарламалар
мен есептеу
бағдарламалары
н білу.

3

"Шығыс Қазақстан
облыстық сәулетэтнографиялық және
табиғи-ландшафы
мұражай-қорығы" ҚМҚК

4

«Ульба-Комплекс» ЖШС жүк тиеуші

5
6

"Шығыс Алтай Сауда"
ЖШС
"№ 4 "Сәулетай"
балабақша-бөбекжайы"

көгалдандыру
бойынша
жұмысшы;
мұражай
бақылаушысы

43712
50000

3д

70000

сауда өкілі

45000

диетсестра

орта арнаулы

42000

кәсіби орта

85000

7

"Эмиль" СҮ ЖШС

жөндеуші-слесарі

8

"НКГ" фирмасы" ЖШС

бағбан

9

"ОСТ-ФАРМ" ЖШС

ағылшынша
білетін сату
бөлімі
менеджерінің
көмекшісі;
аудармашының
көмекшісі
(ағылшын тілі)

10

Өскемен қаласындағы
"Меломан-Home-Video"
ЖШС

сатушы-кассир

бір жылдан
кем емес

1 жылдан
1 жылдан кем
кем емес;
емес;
толық емес
50000
жұмыс күні
Мемлекеттік
сатып алу
сферасы
бойынша
заңдарды білу.
Техникалық
45000 3 жыл
және арнайы
ісқағаздар
ақпараттарының
ауызша және
жазбаша
аудармалары
Касса тәртібін
білу, төлем
карточкаларыме
н жұмыс істеу
дағдысы,
6 айдан
60000
ақшамен жұмыс
бастап
істеу тәжірибесі,
компьютерлік
сауаттылық.
Толық
жауапкершілік

орта білімнен
төмен емес
11

"ТПО АС-Эль" ЖШС

жинаушы; жуыптазалаушы

65000
55000

12

"Кондитер+" ЖШС

Жуып-тазалаушы

1,2 топқа
360т/сағаты
толық емес
на
жұмыс күні

13

«Өскемен экономика
және қаржы колледжі»
ЖШС

әдіскер

14

"Востокцветмет" ЖШС

1. Жетекші
инженер (бағалау
бойынша)
2.жетекші
инженер
(энергетик)
3.материалдарды
есепке алу
бойынша
бухгалтер

Д1

48000

1.жоғарғы
қаржы
2.жоғары
кәсіптік
3.жоғарғы
кәсіби

398784
398784
294670

жоғары немесе
бірінші санат
1.мамандығы
бойынша 5 жыл
еңбек өтілі
2.энергетика
саласында 5 жыл
еңбек өтілі
3.еңбек өтіліне
талаптар жоқ

15

16

17

18

19
20

21

22

23

1. ағылшын
тілінің аға
оқытушысы; 2.
педагогика және
бастауыш оқыту
Қазақстан-Американдық әдістерінің аға
еркін университеті
оқытушысы; 3.
педагогика және
бастауыш оқыту
әдістерінің бас
мұғалімі; 4.аға
оқытушы

75000

инженер ӨТБ

жоғары
құрылыс
немесе жылу
энергиясы

139000

кеңсе менеджері

жоғары

100000

"Өскемен жылу
жүйелері" АҚ

"Бипэк Авто Казахстан"
ЖШС

Жоғары,
жоғары оқу
орнынан
кейінгі білім
және / немесе
ғылыми
дәрежесі

контакт-центр
операторы
автомобиль
жуушы

3 жылдан кем
емес ғылымипедагогикалық
қызмет, оның
ішінде кемінде
бір жыл
оқытушы немесе
мамандық
бойынша
тәжірибелік
жұмыс өтілі (5
жылдан кем емес
қызмет профилі)
сенімді
компьютер
пайдаланушысы
(MS Offise),
AutoCAD.
Құрылыстағы
техникалық
құжаттаманы
білу, жобалық
және бюджеттік
құжаттамамен
танысу және
жұмыс істеу
мүмкіндігі
этиканы білу,
сауатты сөйлеу;
компьютер және
кеңсе
техникасын білу

100000
орта

"Мегастрой-Өскемен"
ЖШС

Көтерме
саудамен
айналысатындарм
орта арнайы
ен жұмыс істейтін
менеджер;
контолер

"Пицца Блюз Сервис"
ЖШС
"Құндыз" ЖШС

ас үй
орта арнайы
жұмысшысы
сатушы-кеңесші;

"Эмиль" ЖШС

Технологиялық
жабдықтар
жоғары
электромеханигі 2 кәсіптік
бірлік;

ШҚ облыстық
әкімдігінің білім беру
басқармасының «Дарын»
аула сыпырушы
ШҚ өңірлік ғылымитәжірбиелік
орталығы"КМҚК
"Комбинат нерудных
Жуып-тазалаушы жоғары
материалов" ЖШС

істелінген
жұмыс
бойынша
бір жыл бойы
7 сағаттық белсенді сатумен
жұмыс күні айналысқан;
күзетші куәлігі;

38775;
62040;

70000
45000 толық
120000 8 сағаттық

43180.7

50000

1 жылдан кем
емес;

24

"Азия Авто" АҚ

1.құрылыс
инженері
2.слесарьсантехник

1.жоғары
208000
техникалық
130000
2. орта арнаулы

«БЖЗҚ» АҚ
Шығыс Қазақстан
облыстық
филиалының
әкімшілік
департаментінің
экономика
бөлімінің
меңгерушісі

жоғары
экономикалық
(артықшылықт сөйлесу
ы), заң немесе кезінде
техникалық
білімі

25

«EНПФ» Шығыс
Қазақстан облыстық
филиалы

26

«Гелиос» ЖШС Өскемен
АЗС операторы
филиалы

42500

инженер о.к.

27

Д. Серікбаев атындағы
ШҚМТУ

жоғары

келісім
бойынша

жоғары
деңгейдегі маман

28

арнайы пәндер
оқытушысы;
«Өскемен медициналық
латын тілі
колледжі»
оқытушысы;
сантехник

жоғары
67 000-нан
медициналық
81 000
білім,
теңгеге
сантехникке
дейін
курстық
(қызметтің
жұмыстарын
өтіліне
аяқтағаны
байланысты
туралы
)
сертификат

толық

5 санат

Қордың және
акционерлік
қоғамдардың
қызметін
реттейтін
Қазақстан
Республикасыны
ң заңнамасы,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасыны
ң өзге де
нормативтік
құқықтық
актілерінің
өздерінің
қызметтік
міндеттерін
орындау үшін
қажетті
талаптары
оқыту және
тәжірибе
мемлекеттік
тілді және кеңсе
бағдарламалары
н білу, В2
деңгейінде
шетел тілін білу
кеңсе
техникасын, іс7 сағаттық
қағаздарының
жұмыс күні
негізін
білубағдарламал
ар. Ағылшын
тілін меңгеру, B2
деңгейін білу,
кеңсе
бағдарламалары
н білу
ешқандай
қылмыстық
жазасы
болмаған,
жұмысқа
жарамдылылығы
туралы
анықтама,
денсаулық
сақтау
ұйымдарында
практикалық істәжірб. жүргізу
мүмкіндігі

29

30

"Беакрис" ЖШС

официант

халықты
қабылдау
"Азаматтарға арналған бойынша және
үкімет" мемлекеттік әлеуметтік
корпорациясы"
қабылдау
коммерциялық емес АҚ- мамандары
ның ШҚО бойынша
ғимаратты
филиалы
ұстаушы, кеңсе
тазалағыш,
күзетші

56000

жоғары білім
(немесе жоғары
оқу орнынан
кейінгі білім)

орта арнайы
орта білім

85000

45000
47000

толық

6 жұмыс
күні

жұмыс
тәжірибесіне
немесе орта
техникалық және
кәсіптік білімге
қойылатын
талаптарсыз

