
Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ бакалавриат және магистратура
түлектерінің назарына !

«Самұрық -Қазына» АҚ ЖОО-ның талантты 20 түлегін іріктеп, әрі
қарай «Самұрық -Қазына» АҚ компаниялар тобында жұмысқа орналастыру
мақсатында «Жас Өркен» бағдарламасын бастады.

Бағдарламаның нысаналы тобы – еліміздің жетекші компанияларында
мансабын  бастауға ниет білдірген барлық ЖОО -ның 2017 жыл түлектері
(бакалавриат/магистратура) болып табылады.

Болашақ 20 көшбасшыны анықтау үшін «Самұрық -Қазына» АҚ ашық
байқау өткізеді. Жеңімпаздар «Самұрық -Қазына» АҚ компанияларында
оқуға және тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болады. Сонымен қатар,
байқау жеңімпаздарына ай сайын шәкірт ақы беріліп, тағылымдамадан өтетін
орынға жүру жол және тұру ақысы төлене ді.

Байқау шарттарымен салынған файлдан танысуға болады.

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ бакалавриат және магистратура
түлектерінің назарына !

«Самұрық-Қазына» АҚ ЖОО-ның талантты 20 түлегін іріктеп, әрі
қарай «Самұрық -Қазына» АҚ компаниялар тобында жұмысқа орналастыру
мақсатында «Жас Өркен» бағдарламасын бастады.

Бағдарламаның нысаналы тобы – еліміздің жетекші компанияларында
мансабын  бастауға ниет білдірген барлық ЖОО -ның 2017 жыл түлектері
(бакалавриат/магистратура) болып табылады.

Болашақ 20 көшбасшыны анықтау үшін «Самұрық -Қазына» АҚ ашық
байқау өткізеді. Жеңімпаздар «Самұрық -Қазына» АҚ компанияларында
оқуға және тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болады. Сонымен қатар,
байқау жеңімпаздарына ай сайын шәкірт ақы беріліп, тағылымдамадан өтетін
орынға жүру жол және тұру ақысы төлене ді.

Байқау шарттарымен салынған файлдан танысуға болады.

Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ бакалавриат және магистратура
түлектерінің назарына !

«Самұрық-Қазына» АҚ ЖОО-ның талантты 20 түлегін іріктеп, әрі
қарай «Самұрық -Қазына» АҚ компаниялар тобында жұмысқа орналастыру
мақсатында «Жас Өркен» бағдарламасын бастады.

Бағдарламаның нысаналы тобы – еліміздің жетекші компанияларында
мансабын  бастауға ниет білдірген барлық ЖОО -ның 2017 жыл түлектері
(бакалавриат/магистратура) болып табылады.

Болашақ 20 көшбасшыны анықтау үшін «Самұрық -Қазына» АҚ ашық
байқау өткізеді. Жеңімпаздар «Самұрық -Қазына» АҚ компанияларында
оқуға және тағылымдамадан өту мүмкіндігіне ие болады. Сонымен қатар,
байқау жеңімпаздарына ай сайын шәкірт ақы беріліп, тағылымдамадан өтетін
орынға жүру жол және тұру ақысы төлене ді.

Байқау шарттарымен салынған файлдан танысуға болады.



БАЙҚАУДЫ ӨТКІЗУ ЕРЕЖ ЕЛЕРІ МЕН ТӘРТІБІ
Үміткерлерді іріктеу – байқау негізінде әлеуетін анықтау жолымен өтеді.
Байқау 4 (төрт) айналымнан тұрады.
Байқау өткізу барысында «Сам ұрық-Қазына» корпоративтік университеті»

қатысудың тең мүмкіндігі, байқау өлшемдері мен тәртіптерінің айқындығы және лайықты
жеңімпазды анықтау тәрізді негізгі қағидаттарды басшылыққа алады.

Байқауға қатысу өтініші 2017 жылғы 1 сәуірден 1 шілдеге дейін байқаудың ресми
сайтында – www.skcu.kz/zhasorken – онлайн тіркелу арқылы беріледі.

2017 жылғы 1 шілдеден кейін алынған байқау өтініштерін байқау комиссиясы
қарастырмайды. Байқау өтінішінің тіркелгені үміткер байқау өтінішінде к өрсеткен пошта
(электронды) мекенжайына жіберілген, өтініштің тіркелгені туралы хабарлама арқылы
расталады.

1 — айналым (қашықтықтан) өтінішті онлайн тіркеу, ол (3) үш кезеңнен тұрады:
 Өтініш (байқаудың www.skcu.kz/zhasorken ресмисайтындатолтырыл

адыжәнетіркеледі)
 Уәждемелік эссе
 Online case—study

2 — айналым (көзбе-көз, Астана, Алматы қалалары мен аймақтарда) ол (3)
үшкезеңнентұрады:

 Қабілетсынақтамасы сан, кесте, график
жәнемәтінтүріндеұсынылғанақпаратп енжұмысістеуқабілетібағаланады

 Мінез-құлықстилініңсынақтамасы адамныңкәсібиіс -
әрекеткезіндегітиптікнемесеұнататынстилібағаланады.

 Ассесмент-
орталығы іскерлікдағдылардышынайыоқиғағажақынжағдайлардакөругемүмкіндік
береді.
3 — айналым (көзбе -көз, Астана қаласы) (2) екікезеңнентұрады:

 Уәждеменібағалау –
жүктелгенміндеттіүміткершешугекірісетінқуатдеңгейінанықтауғамүмкіндікберетін
сауалнамалар.

 Құзыреттелігіжөніндегісұхбат әртүрліжағдайлардағышынайымінез -
құлқынтолықталдауғабағытталған
4 – айналым
Байқаукомиссиясы –

өткізілгеншарттарынасайбайқаужеңімп аздарыніріктеушіалқалы
орган.Байқаукомиссиясының құрамыұйымдастырукомитетініңшешіміменбекітіледі.

Іріктеуайналымыныңбіріненөтпейқалғанүміткерлербайқауданшығарылады.
Әрайналымныңнәтижесіресмисайттажарияланады. «ЖасӨркен »
тағылымдамасынақабылданғанынемесеқабылданбағанытуралысоңғышешімдібайқаукомис
сиясышығарады, олтуралыүміткерге комиссия отырыснанкейін,
ақпараттыресмисайттажариялауарқылыхабарланады.
Байқаужеңімпаздарыменоқужәнежетілдіру, бағдарламаданөтунәтижесібойынша ар ы
қарайжұмысқаорналастыруталаптарытуралыкелісімшартжасалады.

Шарт
«ЖасӨркен» тағылымдамабағдарламасынасәттіқабылданғанытуралышешімді

комиссия қабылдағанкүнненбастап, Байқаужеңімпазы 30 (от ыз) күнтізбеліккүнішінде
«Самұрық-Қазына» корпоративтікуниверситетімен» тағылымдамаданөтутуралышарт (ары
қарай – шарт) жасасады,
шарткелесіақпараттарміндеттітүрдеқамтылуытиістиптікүлгібойыншажасалады:

 Шарттыңмәні;
 тараптардыңқұқықтары мен міндеттері;



 осы ережелердеқарастырылғанжағдайларда, байқаужеңімпазының,
оны
оқытуғажә нетағылымдамаданөткізугекеткеншығындарынөтеужөніндегіміндеттеме
лердіорындауынқамтамасызетужолдары;

 «ЖасӨркен» бағдарламасыбойыншаоқу/тағылымдамаданөтумерзімі
мен талаптары;

 Оқужәнетағылымдамаданөтуаяқталға нсоңбайқаужеңімпазының
«Самұрық-Қазына» АҚ компания лартобында 3 (үш)
жылбойыміндеттітүрдежұмыспенөтеушарттары;

 Байқаужеңімпазыөзміндеттемелерінорындамағаннемесетиістітүрдеор
ындамағанжағдайда,
шығынбағыттарындақарастырылғаншығындардықаржыландырудытоқтатутуралыт
алаптар;

 Байқаужеңімпазының,
шамадантысжағдайла рнәтижесіндеөзміндеттемелерінорындамағанынемесетиістітү
рдеорындамағаныүшін, жауапкершіліктенбосатылуталаптары;
Байқаужеңімпазыкөрсетілгенмерзімдешартжасаспаған, сондай -

ақшартбойыншаөзміндеттемелерінорындамағаннемесетиістітүрдеорындамағанжағдайда,
«Самрұқ-Қазына» корпоративтікуниверситеті» байқаужеңімпазын «ЖасӨркен»
бағдарламасыбойыншатағылымдамаданөтуқұқығынанайырутуралымәселенікөтереді.
Шарт,
байқаужеңімпазыныңоқуынжәнетағылымдамаданөтуінұйымдастыружөніндегібарлықшығ
ындарынтөлеуменбайланыстыақшааударымдар ыүшіннегізболыптабылады.
Шартжасалғансоң, «Самұрық-Қазына» корпоративтікуниверситеті»
байқауж еңімпаздарыноқытудыжәне «Сам ұрық-Қазына» АҚ-
ныңқоржындықкомпанияларындатағылымдамаданөтугебағыттаудыжәнеақшааударудықа
мтамасызетеді.

Оқу
Байқаужеңімпаздарыоқужәне даму бағдарламасынақабылданады.

Бағдарламағакелесі 3 (үш) кезеңкіреді:
1. Бағдарлы курс, бағдарламағакіріспе
2. «Самрұқ-Қазына» корпоративтікуниверситетінде» 4 апталықоқу курсы

 Жеке тиімділік
 Тиімдікоммуникациялар
 Іскерлікхат
 Тиімдітұсаукесермашықтары
 Көшбасшылық
 Өзгерістердібасқару
 Жобалардыбасқару
 Командалықтиімділік

3. Deloitte (Мәскеуқаласы) оқуорталығындағы 1 апталық курс
Тағылымдама
Тағылымдама 20 айғасозылады. Қатысушылар мамандығы мен кәсіби бағытына

қарай, «Самұрық-Қазына» АҚ-ның әртүрлі қоржындық компанияларында 5 айдан
тағылымдамадан өтеді.


