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РМКК «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы» ақпараттық-

аналитикалық  бөлім бағытындағы байланыс жөніндегі менеджері бос лауазымына орналасуға  

байқау жариялайды. 

 

ҚР БҒМ, РМКК «Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы», 010000, Астана 

қаласы, Кенесары көшесі, 40 үй, анықтама тел. (7172)64-27-21, rumcdo12@mail.ru бос лауазымына 

орналасуға байқау жариялайды. 

 

Ақпараттық-аналитикалық  бөлім бағытындағы байланыс жөніндегі менеджері -қызметі - 1 бірлік, 

лауазымдық жалақысы - 80 662-ден 90 757 теңгеге дейін. 

 

Лауазымдық міндеттері: Ақпараттық нарықта және қоғамдық коммуникациялар 

саласында өзгерістер мен мониторингке талдау жасауға қатысады; қоғамдық қатынастар саласында 

ұйымның саясатын түзету бойынша ұсыныстар енгізу. 

Қоғаммен, ұйымдармен, бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара әрекеттесудің формалары 

мен әдістерін таңдау. 

Қоғамдық байланыс жөніндегі менеджер саласында ұйымның белгілі бір қызметі 

шеңберінде бағдарламалар мен іс-әрекеттерге арналған ақпараттық, жарнамалық, 

ұйымдастырушылық және қаржылық қолдау келісімшарттар мен келісімшарттарды дайындау мен 

орындауды бақылау. 

БАҚ, ақпарат, жарнама, консалтингтік агенттіктер, қоғамдық байланыс жөніндегі 

агенттіктер, баспагерлер, басқа кәсіпорындар мен ұйымдар, мемлекеттік және қоғамдық 

құрылымдармен тұрақты байланыс орнату және қолдау. 

Іс-шаралардың ережесін әзірлеуге, ұлттық және халықаралық маңызы бар қосымша білім 

беру іс-шараларын ұйымдастыруға және өткізуге қатысады және олардың ақпараттық қолдауын 

қамтамасыз етеді. 

Орталықтың қоғамдық байланыс жөніндегі бөлімнің ақпараттық ресурстарына (веб-

сайттарына, журналдарына) әдістемелік әзірлемелер мен материалдар ұсынады. 

 

Білу керек: Ішкі еңбек тәртібі ережелері, іс қағаздарын жүргізу, бұқаралық ақпарат құралдары, 

жарнама, қоғаммен байланыс саласындағы сұрақтарды реттейтін Қазақстан Республикасының 

заңдары және өзге де нормативтік құқықтық актілер. 

 

Біліктілікке қойылатын талаптар: Жоғары (жоғары оқу орынынан кейін) білімі тиісті профильде, 

байланыс және бұқаралық ақпарат құралдары  бойынша қосымша даярлық, жұмыс өтілімі  кемінде 

2 жыл.  

 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: 

  конкурсқа қатысу туралы өтініш; 

  мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндеме; 

 ерікті түрде ұсынылған өмірбаян; 

  білім туралы құжаттардың көшірмелері. 

Тапсырыс беруші өз білімі, жұмыс тәжірибесі, кәсіптік даярлық деңгейі туралы қосымша 

ақпараттар бере алады (біліктілікті арттыру бойынша құжаттардың көшірмелері, ғылыми 

дәрежесі мен атағын беру, ғылыми жарияланымдар және т.б.). 

 

Осы құжаттардың біреуінің болмауы құжаттарды қатысушыға қайтару үшін негіз болып табылады. 

 

 Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар Интернеттегі ресурстағы соңғы жарияланған 

күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде мына мекен-жай бойынша ұсынылады: РМКК 

«Республикалық қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы», 010000, Астана қаласы, Кенесары 

көшесі, 40, ТЦ «7 континент», 15 қабат, кабинет 1519. 

Анықтама телефоны: 64-27-21. 

mailto:rumcdo12@mail.ru


 

 

03.01.2019г. 
 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МОН 

РК  объявляет конкурс на занятие вакантной должности менеджера по связям с 

общественностью информационно-аналитического отдела. 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МОН РК  , 

010000, город Астана, улица Кенесары, дом 40, телефоны для справок: 8 (7172) 64-27-21, 

rumcdo12@mail.ru объявляет конкурс на занятие вакантной должности: 

 

Менеджера по связям с общественностью информационно-аналитического отдела – 1 

единица, с должностным окладом от 80 662 до 90 757 тенге, в зависимости от выслуги лет.  
Должностные обязанности: Участвует в мониторинге и анализе состояния и прогнозе 

изменений информационного рынка и сферы общественных коммуникаций; внесение предложений  

по корректировке политики организации в области связей с общественностью. 

Осуществление выбора форм и методов взаимодействия с общественностью, организациями, 

средствами массовой информации.  

Осуществление контроля за подготовкой и исполнением договоров и контрактов по 

информационному, рекламному, организационному и финансовому обеспечению программ и 

мероприятий в рамках отдельного направления деятельности организации в области связей с 

общественностью.  

Организация и поддержание постоянных контактов со средствами массовой информации, 

информационными, рекламными, консалтинговыми агентствами, агентствами по связям с 

общественностью, издательствами, другими предприятиями и организациями, государственными и 

общественными структурами.  

Разрабатывает правила проведения мероприятий, участвует в организации и проведении 

мероприятий дополнительного образования республиканского и международного значения и их 

информационное сопровождение. 

Обеспечивает методическими разработками и материалами по вопросам связи с 

общественностью информационные ресурсы (сайты, журналы) Центра. 

 

Должен знать: Законодательные и иные нормативно-правовые акты Республики Казахстан, 

регулирующие вопросы в области связей с общественностью, средствами массовой информации и 

рекламы, делопроизводства, трудовые законодательства,   правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Требования к квалификации: Высшее (послевузовское) образование по соответствующему 

профилю, дополнительная подготовка в областисвязей с общественностью и средствами массовой 

информации и стаж работы  не менее 2 лет. 

 

Необходимые для участия в конкурсе документы: 
 заявление об участии в конкурсе; 

 резюме на государственном и русском языках; 

 автобиографию, изложенную в произвольной форме; 

 копии документов об образовании; 

 Участник конкурса может представить дополнительную информацию, относительно его 

образования, стажа работы, уровня профессиональной подготовки (копии документов о 

повышении квалификации, присвоении ученых степеней и званий, научных публикации, и 

т.п.). 

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов 

участнику конкурса. 

Необходимые для участия в конкурсе документы должны быть представлены в течение 15 

календарных дней с момента последней публикации объявления на интернет-ресурсах по адресу: 

РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» МОН РК, 

010000, город Астана, улица Кенесары, дом 40, ТЦ «7 континент», 15 этаж, кабинет 1519. 

Телефоны для справок: 64-27-21. 
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