
«ҚАРАҒАНДЫ ИНДУСТРИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 

ӘКІМШІЛІК ЖӘНЕ БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ 
БОС ЛАУАЗЫМДАРЫНА КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ 

 

 

«Қарағанды индустриялық университеті» КеАҚ әкімшілік-басқару 

қызметкерлерінің бос лауазымдарына республикалық конкурс жариялайды. 

Құжаттарды қабылдау қолма-қол немесе hr@tttu.edu.kz  электронды 

поштасы арқылы сканерленген нұсқада жүзеге асырылады. 

Құжаттарды қабылдау аяқталатын күн мен уақыт: 14 желтоқсан 2021 ж., 

сағат 18.00 дейін. 

Мекенжай: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Теміртау 

қаласы, Республика даңғылы 30, жаңа  корпус, 222 бөлме, Персоналды 

басқару қызметі. 

Телефон: 8(7213) 91-42-66   
 

Конкурсқа ұсынылатын әкімшілік-басқару қызметкерлерінің бос 

лауазымдарының тізімі 

 
 

№ 

р/с 

Бос лауазым Бос 

бірліктер 

саны 

Үміткерлерге қойылатын талаптар 

1.  Ішкі аудит қызметінің 

басшысы 
1  - мына салалар бойынша жоғары кәсіптік білімі 

бар: экономика және қаржы және/немесе 

бухгалтерлік есеп, және/немесе қаржылық 

менеджмент және/немесе қаржы және несие; 

- аудит және/немесе бухгалтерлік есеп 

және/немесе қаржы саласында кемінде 3 жыл 

жұмыс өтілі бар; 

- Қазақстан Республикасының «Аудиторлық 

қызмет туралы» Заңына сәйкес алынған 

«аудитор» біліктілігін беретін біліктілік куәлігі 

және/немесе ішкі аудитордың CIA сертификаты 

және/немесе аккредиттелген ACCA бухгалтері 

және / немесе CPA және/немесе DIPiFR дипломы 

және/немесе кәсіби бухгалтер сертификаты болу 

керек. 

 

Конкурсқа қатысу үшін келесі құжаттарды тапсыру қажет: 

1. Түйіндеме. 

2.  Жеке куәлік көшірмесі.  

3. Жоғары білім және ғылыми дәреже туралы дипломдардың көшірмелері, 

ғылыми атағы туралы куәлік және салыстырып тексеру үшін түпнұсқалар. 

4. Қайта даярлау және біліктілігін арттыру туралы сертификаттардың 

көшірмелері (бар болса) және салыстырып тексеру үшін түпнұсқалар. 

5. Жұмыс орны (ағымдағы немесе соңғы) бойынша кадр қызметі 

куәландырған еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі. 

mailto:hr@tttu.edu.kz


6. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен 

бекітілген У075 нысанындағы медициналық анықтама, вакцинация паспорты. 

7. Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика 

және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті адамның қылмыстық құқық 

бұзушылық жасағаны туралы берген жазбалар туралы ақпараттың болуы 

немесе болмауы туралы анықтама. 

8. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік дамуы 

министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі №272 бұйрығымен (Мемлекеттік 

тіркеудің нормативтік құқықтық актілерінің тізілімі №11304) бекітілген 

«Наркологиялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартының №1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша конкурсқа 

қатысушының жоқ екендігі туралы наркологиялық ұйымның анықтамасы. 

9. Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 27 сәуірдегі №272  бұйрығымен (Нормативтік 

құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің №11304) бекітілген 

«Нейропсихиатриялық ұйымнан анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына №1 қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысушының 

тіркелмегені туралы жүйке -психиатриялық ұйымның анықтамасы.  

10. Білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіби деңгейі туралы қосымша ақпарат 

(алдыңғы жұмыс орнынан басшылықтың ұсыныстары және т.б.). 

 

Конкурсқа  қатысатын үміткерлерге қойылатын талаптар: 

Қарағанды индустриялық университетінің әкімшілік-басқару 

қызметкерлерінің бос лауазымдарына арналған конкурс ережелеріне сәйкес  

(www.tttu.kz). 

 

 Құжаттар мына мекенжай бойынша қабылданады: 101400, Теміртау 

қаласы, Республика даңғылы, 30, Персоналды басқару қызметі (жаңа  корпус, 

222 бөлме). 

Телефон: 8(7213) 91-42-66   
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НАО КАРАГАНДИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

НАО «Карагандинский индустриальный  университет» объявляет 

республиканский конкурс на замещение вакантных должностей 

административно-управленческого персонала. 

Прием документов осуществляется нарочно или по электронной почте 

hr@tttu.edu.kz в сканированном варианте.  

Дата и время завершения приема документов: 14 декабря 2021 г., до 18.00ч. 

Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, 

проспект Республики 30, новый корпус, 222 кабинет, Служба управления 

персоналом. 

Телефон: 8(7213) 91-42-66   

 

Список вакансий, предлагаемых на конкурс административно-

управленческого персонала.  
 

№ 

п/п 

Вакантная 

должность 

Количество 

вакантных 

единиц  

Требования к кандидатам 

2.  Руководитель службы 

внутреннего аудита 
1  - высшее профессиональное образование в 

областях: экономика и финансы, и/или 

бухгалтерский учет, и/или финансовый 

менеджмент, и/или финансы и кредит; 

- стаж работы в сфере аудита и/или 

бухгалтерского учета и/или финансов не менее 3 

лет; 

- наличие квалификационного свидетельства о 

присвоении квалификации «аудитор», 

полученного в соответствии с Законом РК «Об 

аудиторской деятельности», и/или сертификата 

внутреннего аудитора CIA, и/или сертификата 

присяжного бухгалтера АССА и/или СРА, и/или 

диплома DIPiFR, и/или сертификата 

профессионального бухгалтера». 

 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 

документы: 

1. Резюме. 

2. Копию удостоверения личности.  

3. Копии дипломов о высшем образовании и ученой степени, подлинники для 

сверки. 

4.Копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (при 

наличии) и подлинники для сверки. 



5. Копию документа, подтверждающего трудовую деятельность, 

удостоверенная кадровой службой по месту (действующему либо последнему) 

работы.  

6. Медицинскую справку по форме У075, утвержденную приказом Министра 

здравоохранения Республики Казахстан, выданная не более чем за шесть 

месяцев до дня предоставления документов, паспорт вакцинации.  

7. Справку о наличии либо отсутствии сведений по учетам, выдаваемая 

Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной 

прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом уголовного 

правонарушения. 

8. Справку с наркологической организации о том, что участник конкурса не 

состоит по форме согласно приложению №1 к стандарту государственной 

услуги «Выдача справки с наркологической организации», утвержденной 

приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики 

Казахстан от 27 апреля 2015 года №272 (Реестр государственной регистрации 

нормативных правовых актов №11304). 

9. Справку с психоневрологической организации о том, что участник конкурса 

на учете не состоит по форме согласно приложению №1 к стандарту 

государственной услуги «Выдача справки с психоневрологической 

организации», утвержденной приказом Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 27 апреля 2015 года №272 

(Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов №11304). 

10. Дополнительная информация, касающаяся образования, опыта работы, 

профессионального уровня (рекомендации от руководства с предыдущего места 

работы и т.п.). 

  

Проведение конкурса: в соответствии с Правилами конкурсного 

замещения должностей административно-управленческого персонала 

Карагандинского индустриального университета (www.tttu.kz ). 

 Обращаться и направлять документы по адресу: 101400, г. Темиртау, пр. 

Республики, 30 Служба управления персоналом (каб. №222). Телефон: 8(7213) 

91 42 66. 

  
  

 
  

http://www.tttu.kz/

