
1 
 

ХАБАРЛАНДЫРУ 

Семей   қаласы                                                                                     19.07.2018 г. 

 

 Шығыс Қазақстан облысы мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының 

«Невзоровтар отбасы атындағы Шығыс Қазақстан облыстық бейнелеу өнері музейі» 

коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны  Кіші ғылыми қызметкер (Қор сақтаушы) 

бос қызмет орны бар туралы жариялайды. 

 Шығыс Қазақстан облысы мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының 

«Невзоровтар отбасы атындағы Шығыс Қазақстан облыстық бейнелеу өнері музейі»  

коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны  кадр саясатындағы  меритократия 

қағидаттарын  бекітуге бағытталған  шекті  келісімді іске асыру  аясында бос қызметтік 

орнына  конкурс өткізетіндігі туралы жариялайды: 

1. Бос лауазымның атауы -  Кіші ғылыми қызметкер (Қор сақтаушы); 

2. Кәсіпорынның атауы орналасқан жері, пошталық мекен-жайы, телефоны 

көрсетілуімен - Шығыс Қазақстан облысы мәдениет, архивтер және құжаттама 

басқармасының «Невзоровтар отбасы атындағы Шығыс Қазақстан облыстық 

бейнелеу өнері музейі» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны, Пушкин 

көшесі 108,  Семей қаласы, Шығыс Қазақстан облысы, Қазақстан Республикасы, 

пошталық индексы 071400, телефон 8 7222 523184; 

3. Құжаттарды қабылдау аяқталатын күні мен уақыты – 2018 жылдың 06 тамыз,   

сағат 10.00 минут; 

4. Конкурсқа қатысушыға қойылатын негізгі талаптар белгіленетін үлгілік біліктілік 

сипаттамаларына сәйкес тиісті саласы үшін: біліктілігі жоғары деңгейлі маманның 

біліктілігіне қойылатын талаптар:  

       1) жоғары санаттағы: "өнер" немесе "гуманитарлық ғылымдар" мамандықтар тобы 

бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және мамандығы бойынша 

біліктілігі жоғары деңгейлі І санатты маман лауазымында 3 жылдан кем емес жұмыс өтілі;  

       2) І санаттағы: "өнер" немесе "гуманитарлық ғылымдар" мамандықтар тобы бойынша 

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және мамандығы бойынша біліктілігі 

жоғары деңгейлі ІІ санатты маман лауазымында 2 жылдан кем емес жұмыс өтілі;  

       3) ІІ санаттағы: "өнер" немесе "гуманитарлық ғылымдар" мамандықтар тобы бойынша 

жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім және мамандығы бойынша біліктілігі 

жоғары деңгейлі санаты жоқ маман лауазымында 2 жылдан кем емес жұмыс өтілі;  

       4) санаты жоқ: жұмыс өтіліне талаптар қойылмай, "өнер" немесе "гуманитарлық 

ғылымдар" мамандықтар тобы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) 

білім; 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі: лауазымға үміткердің қолы қойылған, 

міндетті түрде "Ұсынылатын мәліметтердің дұрыстығын растаймын" – деген сөзі 

жазылған түйіндеме (резюме) түпнұсқасы,  жеке куәліктің көшірмесі, диплом көшірмесі, 

жұмыс өтілін растайтын құжаттын көшірмесі, сотталмағандығы туралы анықтамасы, 

директор атына жазылған өтініш – лауазымға үміткердің қолы қойылған түпнұсқасы. 
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Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар мемлекеттік кәсіпорын басшысының 

атына өтініш (еркін нысанда) жазады. Өтінішке конкурс өткізу туралы хабарландыруда 

көрсетілген құжаттар қоса беріледі. 

Конкурсқа қатысушы қосымша ақпаратты: оның білімі, кәсіптік деңгейі туралы, 

сондай-ақ жұмыс тәжірибесі мен біліктілігін растайтын құжаттарды ұсынуға құқылы. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

г. Семей                                                                                             19.07.2018 г. 

 

 Коммунальное государственное казенное предприятие "Восточно-

Казахстанский областной музей изобразительных искусств имени семьи 

Невзоровых" управления культуры, архивов и документации Восточно-

Казахстанской области  объявляет о наличии вакантной должности 

Младшего научного сотрудника (Хранитель фондов). 

 В рамках реализации рамочного соглашения по закреплению 

принципов меритократии в кадровой политике Коммунальное 

государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский областной 

музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" управления 

культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области 

объявляет о проведении конкурса по вакантной должности: 

5. Название вакантной должности - Младший научный сотрудник 

(Хранитель фондов); 

6. Наименование государственного предприятия с указанием 

местонахождения, почтового адреса, телефона - Коммунальное 

государственное казенное предприятие "Восточно-Казахстанский 

областной музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых" 

управления культуры, архивов и документации Восточно-

Казахстанской области, улица Пушкина 108, город Семей, Восточно-

Казахстанская область, Республика Казахстан, почтовый индекс 

071400, телефон 8 7222 523184; 

7. Дата и время окончания приема документов – 06 августа 2018 года в 10 

часов 00 минут; 

8. Основные требования к участнику конкурса, определяемые в 

соответствии с типовыми квалификационными характеристиками для 

соответствующей сферы – специалист высшего уровня квалификации:  

       1) высшей категории: высшее (или послевузовское) образование по 

группам специальностей "искусство" или "гуманитарные науки" и стаж 

работы по специальности в должности специалиста высшего уровня 

квалификации І категории не менее 3 лет;  

       2) І категории высшее (или послевузовское) образование по группам 

специальностей "искусство" или "гуманитарные науки" и стаж работы по 

специальности в должности специалиста высшего уровня квалификации ІІ 

категории не менее 2 лет;  
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       3) ІІ категории: высшее (или послевузовское) образование по группам 

специальностей "искусство" или "гуманитарные науки" и стаж работы по 

специальности в должности специалиста высшего уровня квалификации без 

категории не менее 2 лет;  

       4) без категории: высшее (или послевузовское) образование по группам 

специальностей "искусство" или "гуманитарные науки", без предъявления 

требований к стажу работы.  

9. Перечень необходимых документов для участия в конкурсе: Резюме – 

оригинал подписанный претендентом на должность с обязательной 

фразой, «Достоверность предоставляемых сведений подтверждаю», 

ксерокопия удостоверения личности, ксерокопия диплома, ксерокопия 

документа подтверждающий стаж работы, справка о не судимости, 

заявление на имя директора – оригинал подписанный претендентом на 

должность. 

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление (в 

произвольной форме) на имя руководителя государственного предприятия. К 

заявлению прилагаются документы, указанные в объявлении о проведении 

конкурса. 

Участник конкурса вправе представить дополнительную информацию, 

касающуюся его образования, профессионального уровня, а также 

документы, подтверждающие опыт работы и квалификацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Юрист Ивлев А. П. 

Сот.: 87771476231 


