Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного
ведения «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного
контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
объявляет о проведении собеседования на занятие вакантной должности (далее –
Предприятие):
- Директор Алматинского регионального филиала Предприятия;
Претендентам необходимо со дня опубликования объявления в течение 15-ти
календарных дней представить следующие документы:
1) заявление об участии в собеседования;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) копии документов об образовании;
4) копию трудовой книжки (при ее наличии) или трудового договора, либо
выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места
работы.
К претендентам предъявляются следующие квалификационные требования:
1) Высшее (или послевузовское) образование по специальности ветеринарии
(ветеринарная медицина, ветеринарная санитария);
2) Стаж работы по специальности на руководящих должностях в области
ветеринарии не менее 5 лет;
3) Знание лабораторного менеджмента, ветеринарного законодательства;
4) Умение работать на компьютере и другой оргтехнике.
5) Владение государственным и русским языками.
Документы принимаются по адресу: г. Нур-Султан, пр. Республики 50/1, конт.
тел., факс. 8(7172) 91-61-24, 91-61-14, 91-61-13 элек. почта odo-rvl.ast@mail.ru.

Қазақстан
Республикасы
Ауыл
шаруашылығы
министрлігі
Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің «Республикалық
ветеринариялық зертхана» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорны (әрі қарай-Кәсіпорын) бос орынға орналасуға сұхбаттасу
өтетінін жариялайды:
- Кәсіпорынның Алматы өңірлік филиалының директоры;
Үміткерлер хабарландыру жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
келесі құжаттарды тапсыруы тиіс:
1) сұхбаттасуға қатысу туралы өтініш;
2) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
3) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
4) еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе еңбек шартының көшірмесі не
соңғы жұмыс орнынан жұмысқа қабылданғаны және еңбек шартының тоқтатылғаны
туралы бұйрықтардың көшірмелері.
Үміткерлерге келесі біліктілік талаптары қойылады:
1) Мамандығы бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім:
ветеринараия (ветеринариялық медицина, ветеринариялық санитария);
2) Еңбек өтілі ветеринария саласында мамандығы бойынша басқару лауазымында
5 жылдан кем емес;
3) Зертханалық менеджментті, ветеринариялық заңнамасын білуі;
4) Компьютерде және өзге де оргтехникалармен жұмыс істей білуі;
5) Мемлекеттік және орыс тілдерін білуі.
Құжаттар келесі мекен-жай бойынша қабылданады: Нұр-Сұлтан
қ-сы,
Республика даңғылы, 50/1, байланыс телефоны, факс 8(7172) 91-61-24, 91-61-14, 91-61-13,
эл.пошта: odo-rvl.ast@mail.ru

