Жұмысқа орналастыру шеңберіндегі іс-шаралар
«Экономика» білім беру бағдарламасының
студенттерімен кездесу
2020 жылғы 25 ақпанда Экономистер
апталығының аясында COMPLETE және
CACTLE жобалық ресурстар орталығының
директоры Косе Жанна Комековна Стивен
Ковейдің «Жоғары тиімді адамдардың жеті
дағдысы» кітабының тұсаукесерін өткізді.
Студенттер үлкен қызығушылық танытты,
көптеген
сұрақтар
қойды,
тұсаукесер
аяқталғаннан кейін қалды және кітап авторы
ұсынған
әдістер
мен
жаттығуларға
қызығушылық танытты. Құмарлықты қамту өте
жоғары болды.

«Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы
бойынша департаменті» мемлекеттік
мекемесінің өкілдерімен кездесу
7 ақпан, 2020 жыл «Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік
қызмет
істері
агенттігінің
Қарағанды облысы бойынша департаменті»
мемлекеттік мекемесінің өкілдері «100 нақты
қадам» жобасы аясында студенттермен кездесу
өткізді. Мемлекеттік қызмет мамандары
университет түлектеріне мемлекеттік қызметте
одан әрі жұмысқа орналасудың мүмкіндіктері
мен шарттары туралы ақпарат берді.
ЖШС «Gexabyte» өкілдерімен кездесу
23 қаңтар, 2020 жыл ЖШС «Gexabyte»
өкілімен кездесу өтті. Компанияның HR
менеджері ұйым қызметкерлерінің жұмыс
күндері, жұмыс жағдайлары, компанияда жұмыс
істегені үшін жағымды бонустармен бөлісті.
Компания iOS құрылғыларына арналған
мобильді қосымшаларды әзірлеуді қажет етеді.
Ұйым жаңа қызметкердің талантын ашуға
ыңғайлы жағдайларды уәде етеді.

АҚ «Банк Kassa Nova» өкілдерімен кездесу
17 января 2020г. прошла встреча с
представителем
АО «Банк Kassa Nova».
Менеджер данного банка доступно объяснила
периоды и условия прохождения на работу в
банк. А также рассказала об требуемых знаниях,
в случае несоответствия уровня знаний есть
дополнительное обучение. В организации
открыта вакансия менеджера малого бизнеса.
«Энеджикс» ЖШС өкілдерімен кездесу
2019 жылы 10 желтоқсанда университетте
"Энеджикс" ЖШС өкілдері студенттермен
әңгіме өткізді. Ұйым барлық еңбек шарттарын,
акт техникасы-операторы лауазымына үміткер
үшін талаптарды айтты. Студенттер бос жұмыс
орындарына қызығушылық танытып, өздерін
қызықтырған сұрақтарын қойды. Кездесу
барысында ұйым өкілдері тікелей Екібастұз
қаласына
сұхбаттасуға
шақыру
үшін
студенттерге сауалнама жүргізді.

Бос орындар жәрмеңкесі – 2019
2019 жылдың 14 қарашасында Қазтұтынуодағы
Қарағанды
экономикалық
университеті
әлеуметтік
серіктестермен,
Қарағанды
қ.жұмыспен қамту орталығымен бірлесіп "Бос
орындар жәрмеңкесі"акциясын өткізді.
Бос орындар жәрмеңкесінде түлектер Қарағанды
қ.65 ұйым және кәсіпорын өкілдерімен танысты,
экспресс – әңгімелесуден өтті.
Компаниялардың бір бөлігі, және олардың
көпшілігі бос орындары бар әлеуетті жұмыс
берушілер ретінде шақырылды; студенттерді
кәсіби тәжірибеге алуға дайын компаниялар
болды.
Басқа
компаниялар
университет
түлектері арасында кадрлық резерв алуға келді.
Мемлекеттік қызмет өкілдері алдағы уақытта
мемлекеттік
қызметке
қабылдану
үшін
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізді:
тестілеу, әңгімелесу және конкурс мәселелері
бойынша кеңес берді.
Түйіндеме құрастыру және сұхбатқа
дайындық бойынша мастер-класс
Экономикалық ғылымдар кандидаты, бизнесжаттықтырушы, Professional manager және
Professional Certified Coach ICU Жанна
Комековна Косе 06.11.2019 жылы түйіндеме
құрастыру және сұхбатқа дайындық бойынша
соңғы курс студенттеріне арналған мастер-класс
өткізді. Мастер-кластың негізгі міндеттері жұмысқа
орналасу
кезінде
маңызды
дағдыларының бірі - өзін таныстыруға үйрету,
көпшілік алдында сөйлеу, келіссөздер жүргізу,
жаңа
адамдармен
кездесу,
студенттерге
түйіндеме
жазудың
негізгі
ережелерін
талқылады.

«Жас Өркен» бағдарламасы өкілдерімен
кездесу
2019
жылы
31
қазанда
Қарағанды
экономикалық университетінде «Жас Өркен»
бағдарламасының үйлестірушісі - Уалиева
Адина Тимуровна және SMM менеджер Омарова Асель Жанбыршықызымен 2020
жылғы барлық бітіруші топ студенттерімен

кездесу
өткізілді.
Кездесу
барысында
түлектерге
жалпы
бағдарлама туралы , осы бағдарламаны ашатын
үлкен мүмкіндіктер туралы айтылды. Конкурс
жеңімпаздарының критерийлерінің бірі болып
табылатын географиялық ұтқырлық туралы,
қатысушыларды іріктеу мерзімдері, өтінімді
қалай және қашан беру керектігі туралы ақпарат
айтылды. Студенттер өз сұрақтарын қойды.
Өкілдер шағын викториналар мен ұқыптылық
пен
хабардар
болуға
тапсырмалар
ұйымдастырды. Біздің университет студенттері
конкурстық іріктеуге қатысады деп үміттенеміз.

«Халық Банк» АҚ өкілдерімен кездесу
Қарағанды экономикалық университетінде
«Бухгалтерлік есеп және аудит», «Экономика»,
«Қаржы», «Менеджмент». «Юриспруденция»
мамандықтары студенттерінің «Халық Банк»
АҚ өкілдерімен кездесуі өтті, оның барысында
университет түлектерін банкте жұмысқа
орналастыру мүмкіндігі талқыланды.
Студенттер мен түлектер банктегі бос
жұмыс орындары туралы, қызметкерлерді
ынталандыру,
оның
ішінде
мансаптық
мүмкіндіктер туралы білді. Банк өкілдері
университет түлектерін жұмысқа шақырдs және
ҚЭУ дипломы еңбек нарығында әрдайым
сұранысқа ие екендігін және оның иелері
жоғары білім деңгейімен және кәсіпқойлығымен
ерекшеленетінін атап өтті. ҚЭУ түлектері банк
өкілдеріне
өздерінің
түйіндемелерін
тағылымдамадан өту және жұмысқа орналасу
үшін табыстады.

«Сбербанк» АҚ ЕБ өкілдерімен кездесу
2019 жылы 9 қазанда
экономикалық
университетінде

Қарағанды
2018-2019

жылдардағы түлектерімен АҚ ЕБ "Сбербанк"
өкілі Бакирова Жұлдыз Набитксуповна кадрлық
және
ұйымдастырушылық
іс
жүргізу
секторының жетекші маманымен кездесу
өткізілді. Кездесуге "Қаржы", "Экономика",
"Бухгалтерлік есеп және аудит", "Әлемдік
экономика" мамандықтарының түлектері мен
студенттері шақырылды.
Жұлдыз банкте нақты бос жұмыс
орындарына
орналасу
үшін
экспрессәңгімелесуден өтуді ұсынды. Қазіргі уақытта
оларға 5 кеңесші қажет. Студенттер банкте
жүзеге асырылатын мотивациялық саясатқа,
мансаптық жылжу мүмкіндіктеріне, "Кеңесші"
және
"Менеджер"
позицияларындағы
ерекшеліктер мен айырмашылықтар туралы
сұрақтар қойып қызығушылық танытты.
Сондай-ақ, банк өкілі ҚҚЭУ түлектерінің
жоғары кәсіби деңгейіне ие екендігін және олар
біздің түлектерімізді қарсы алуға әрдайым
қуанышты екенін атап өтті.
«KEUK Talks» конференциясы
2019 жылы 30 сәуірде университет
қабырғасында бірінші осындай форматтағы алаң
KEUK Talks конференциясы өтті, "KEUK Talks"
конференциясына 4 спикер қатысты:
1.
Жанабаев
Данияр
"Болашақ"
академиясының студенті, баяндама тақырыбы:
"Жастар арасында жұмыссыздықты азайту".
2.
Рахимов Ерлан - тіл орталығының
директоры, педагог, кәсіпкер, заңгер,
баяндама тақырыбы: "Салымсыз бизнесті
дамыту".
3.
Туракова
Мадина
"Болашақ"
академиясының студенті, баяндама тақырыбы:
"Visualizations away of successful learning
languages" (Визуализация, тілдерді табысты
оқытудың тәсілі ретінде).
4.
Косе Жанна Комековна - э. ғ. к., бизнестренер, психолог, ICU кәсіби коучы, нейро
графика маманы, баяндама тақырыбы: "Өмірді
мағынамен қалай толтыру керек».

«Бос жұмыс орындар жәрмеңкесі-2019»
ҚЭУ бітіруші курс студенттері мен өткен
жылдардың түлектері үшін
2019 жылғы 17 сәуірде "Қарағанды қаласы
әкімдігінің жұмыспен қамту орталығы" ММ-мен
бірлесіп
Мемлекеттік
мекемелердің,
ITкомпаниялардың, өндірістік компаниялардың
және т. б. басшылары мен жетекші
мамандарының қатысуымен "бос жұмыс
орындары жәрмеңкесі-2019" өтті. "Жастар
тәжірибесі" бағдарламасы бойынша ақпараттықтүсіндіру жұмыстарымен жұмыс берушілер
түйіндемелер алып, қандай да бір позицияда
жұмыс
істеу
ерекшеліктерін
түсіндіріп,
экспресс-әңгімелесу өткізді.

ҚР БҒМ «Қаржы орталығы» АҚ жас
мамандарды жұмысқа бөлу және жіберу
тәртібін түсіндіру
2019 жылдың 11 сәуірінде стратегиялық
даму департаментінің ресурстық орталығы ҚР
БҒМ "Қаржы орталығы" АҚ өкілімен және
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша
оқитын
2019
жылдың
(магистратура,
докторантура)
түлектерімен
кездесу
ұйымдастырды. Кездесудің мақсаты-маманды
жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу
құқығын беру, мемлекеттік білім беру
тапсырысы негізінде білім алған азаматтардың
жұмысты өтеу жөніндегі міндеттен босату
немесе
міндеттерді
тоқтату
ережелерін
түсіндіру.

Корпорацияда мансаптық өсу
перспективалары
АҚ «ArcelorMittal Теміртау»
2019 жылы 19 наурызда ҚҚЭУ түлектерінің
"ArcelorMittal Теміртау" АҚ корпорациясының
өкілдерімен кездесуі өтті. Қаржы директорының
орынбасары
мен
құрылымдық
бөлімше
басшысы
түлектерге
жұмысқа
орналасу
шарттары мен мансаптық өсу перспективалары
туралы әңгімеледі. Кездесу әңгімелесу және
экспресс-әңгімелесу түрінде өтті.
«Қарағанды қаласы әкімдігінің халықты
жұмыспен қамту орталығы» КММ
өкілдерімен ақпараттық-түсіндіру кездесуі
2019 жылдың 21 ақпанында стратегиялық
даму департаменті ұйымдастырған "Қарағанды
қаласы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту
орталығы" КММ-мен университет түлектерінің,
ЭБҚК оқушыларының және өткен жылдар
(2017, 2018 жж.) түлектерінің кездесуі өтті.
Кездесудің
мақсаты-түлектерді
"Жастар
тәжірибесі" бағдарламасын жүзеге асыру және
одан әрі жұмысқа орналастыру бойынша
мемлекеттік қолдау туралы ақпараттандыру.
ЖШС «Delta M» компаниясының
өкілдерімен кездесу
2019 жылдың 20 ақпанында стратегиялық
даму департаментінің ұйымдастыруымен 3 курс
студенттеріне арналған ЖШС "Delta М" жұмыс
берушілермен кездесу өтті.

«Стажер» бағдарламасының тұсаукесері
«Eurasia Copper PLC» компаниясының
өкілі Мейрам Сағымбаев 2019 жылдың 13
ақпанында ҚЭУ түлектері үшін "Стажер"
бағдарламасының тұсаукесерін өткізді. Ол
бітірушілерге
сауалнама
жүргізіп,
тағылымдамадан өту ұзақтығы мен оның
табысты өту өлшемдері туралы хабардар етті.

