
Бос лауазымдық орынға конкурс өткізу туралы хабарлама 

Бос лауазымдық орынның атауы: Серіктестіктің техник-курьері.   

 

1) Негізгі функционалдық міндеттері:  

 - Серіктестіктің шығыс құжаттамасын Астана қаласының әкімдігіне, 

Астана қаласының құрылымдық бөлімшелеріне, басқа да мемлекеттік 

мекемелер мен ұйымдарға жеткізу және мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардан және басқа заңды тұлғалардан құжаттаманы жеткізу; 

- техник-курьерге бекітілген автомобильдің сақталуы, техникалық 

жарамды болуын қамтамасыз ету бойынша шаралар қолдану; 

- сервистік орталықта уақытында техникалық қызмет көрсетуден және 

техникалық тексеруден өту; 

- автомобильдің қозғалтқышын, кузовын және салонын тазалықта 

ұстау; 

- жол парағын жүргізу, жүру бағытын, жүріп өткен шақырымды, 

жанармайдың шығындалуын белгілеп отыру.  

 

Құжаттарды тапсыру орны: 

 

Астана қаласы, Қорғалжын тас жолы, 25/3 кеңсе ғимараты 

«Елорда даму» ЖШС, №108 кабинет, 8.30 -18.00 (түскі ас 12.30-14.00) 

 

2) Құжаттарды қабылдаудың аяқталатын күні - 20.05.2019 ж.  

 

3) Байқауға қатысу үшін қажетті құжаттардың тізімі: 

- өтініш (ерікті нысанда); 

- Қазақстан Республикасының азаматтығын куәландыратын құжаттың 

көшірмесі; 

- құжаттың көшірмесі (санатты растайтын жүргізуші куәлігі) 

- еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі (еңбек кітапшасы); 

- алдын-ала медициналық куәландырудан өтуі туралы құжат; 

-  ерікті түрде жасалынған қатысушының түйіндемесі.  

 
4) Байқау қатысушысына қойылатын талаптар:  
      - В,С, Д санатына жататын жүргізуші куәлігі; 

      - автокөлікті жүргізу тәжірибесі кемінде 10 жыл.   

 
 

 

 
 
 
 



 
Объявление о проведении конкурса на занятие вакантной 

должности 
 

1) название вакантной должности:  техник-курьер Товарищества 
 

основные функциональные обязанности:  
  - обеспечение своевременной доставки исходящей корреспонденции 
Товарищества в акимат города Астаны, структурные подразделения акимата 
города Астаны, в иные государственные учреждения и организации и 
юридические лица, и доставки корреспонденции из государственных 
учреждений и организаций и иных юридических лиц; 

- принятие мер по сохранности, технической исправности 

закрепленного за техником-курьером автомобиля; 

 - своевременное прохождение технического обслуживания в 

сервисном центре и технического осмотра; 

 - содержание двигателя, кузова и салона автомобиля в чистоте; 

- ведение путевого листа, отметка маршрута следования, пройденного 

километража, расхода топлива. 

  

место предоставления документов – заявок на участие в конкурсе: 

г. Астана, шоссе Қорғалжын, оф.здание 25/3  

ТОО «Елорда даму» каб.№108 с 8.30 до 18.00 (обед с 12.30 до 14.00) 

2) дата и время окончания приема документов: 20.05.2019 г.  

3) перечень необходимых документов для участия в конкурсе:  

- заявление (в произвольной форме); 

- копии документа, удостоверяющего личность гражданина 

Республики Казахстан; 

       - копии   документа   (водительские права, подтверждающие 

категорию);  

      - копии документа, подтверждающего трудовую деятельность   

(трудовая книжка); 

                - документ   о    прохождении   предварительного        медицинского 

освидетельствования; 

                - резюме участника в произвольной форме. 

4) Требования к участникам конкурса:  
      - наличие водительских прав категории В, С, Д; 

      - наличие опыта управления автотранспортом не менее 10 лет. 
 


