
Петропавл қ. кәсіпорындарында 1.09.2018 ж. және 1.12.2018 ж. бос орындар туралы ақпарат 

Кәсіпорын 01.12.2018-ға бос орын(атауы мен 

саны) 

01.09.2018-ға бос орын(атауы 

мен саны) 

Басшының аты-жөні, байланыс деректері 

5B071900 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 

"Севказэнерго" АҚ 

және  еншілес 

кәсіпорындар 

1.СЕВКАЗЭНЕРГО" АҚ автоматиканы 

және электростацияны өлшеу 

құралдарын жөндеу және қызмет көрсету 

жөніндегі электрслесарь-  1 бірлік; 

 

2."Севказэнерго" АҚ электр 

жабдықтарын жөндеу және қызмет 

көрсету жөніндегі электр монтері- 3 

бірлік; 

 

3."Солтүстік Қазақстан АЭК" АҚ 

диспетчерлік жабдықтар мен 

телеавтоматика электромонтері-2  бірлік; 

 

4."Солтүстік Қазақстан АЭК" АҚ 

электрбайланыс инженері-1  бірлік; 

 

5."Петропавл жылу желілері" ЖШС 

байланыс инженері-1  бірлік; 

- 1.  Мосиенко Евгений Николаевич - 

"Севказэнерго" АҚ жылу автоматикасы 

және өлшеу цехының бастығы"; 

2. Галкин Андрей Николаевич - 

"Севказэнерго" АҚ электр цехының 

бастығы"; 

Байланыс телефоны:52-02-61,персоналмен 

жұмыс жасау бөлімі(Бөлім бастығы-Зозуля 

Ольга Федоровна); 

3,4. Макаров Андрей Владимирович-

"Солтүстік Қазақстан АЭК" АҚ 

диспетчерлік және технологиялық басқару 

құралдары қызметінің бастығы" 

Байланыс телефоны:41-15-10,персоналмен 

жұмыс жасау бөлімі(Бөлім бастығы-

Зимарева Ольга Николаевна); 

5.Ануфриев Александр Владимирович-

"Петропавл Жылу Желілері" ЖШС 

энергиямен қамтамасыз ету қызметінің 

бастығы" 

Байланыс телефоны:52-26-81,персоналмен 

жұмыс жасау бөлімі(Бөлім бастығы-

Сынкова Инна Леонидовна) 

"Казтелерадио"АҚ   1.РТС Петропавл Радиотелевизиялық 

жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі 

Электромонтер-1 бірлік; 

2. РТС Рузаевка Радиотелевизиялық 

жабдықтарына қызмет көрсету жөніндегі 

Электромонтер-1 бірлік; 

3. Радиотелевизиялық жабдықтарға 

қызмет көрсету бойынша 2-санатты 

Техник-1 бірлік. 

- 1.Резников А.Н. Петропавл РТС бастығы, 

Тел.: 7 (7152)55-14-44(ішкі.6621) 

2.Матвиенко В.Н. РТС бастығы Рузаевка, 

Тел.: 7 (71535)3-12-03 

3.Сафронов Н.В., ПҚБ бастығы 

Тел.: 7 (7152)55-14-44(ішкі.6614) 



"Мунаймаш" АҚ Инженер-электроншы- 1 бірлік  Пушкарев Спартак Владимирович, 

8(7152)46-72-77 

"ПЗТМ"АҚ Радиоэлектрониканы жобалау жөніндегі 

инженер-конструктор-1 бірлік 

Радиоэлектрониканы жобалау 

жөніндегі инженер-конструктор-

1 бірлік 

Швыдский Владислав Рафаилович 

Инжиниринг орталығының директоры 

Тел: 63-03-10(кадрлар бөлімі) 

5В071200 «Машина жасау» 

"Мунаймаш" АҚ Құрал бойынша инженер-1 бірлік Инженер-технолог-1 бірлік Пушкарев Спартак Владимирович,  

8(7152)46-72-77 
"ПЗТМ"АҚ 1)Ұңғымаларды жөндеуге арналған 

бұрғылау техникасы мен техникасын 

жобалау жөніндегі инженер-конструктор-

1 бірлік  

2)Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарды 

жобалау жөніндегі инженер-конструктор-

1 бірлік  

3) Қазандық жабдығын жобалау 

жөніндегі инженер-конструктор-1 бірлік  

4) Мұнай жылыту пештерін жобалау 

жөніндегі инженер-конструктор-1 бірлік 

5) Көтергіш қондырғылардың және басқа 

да металл конструкцияларының 

беріктігін есептеу жөніндегі инженер-

конструктор-1 бірлік 

6) Қысыммен жұмыс істейтін 

ыдыстардың беріктігін есептеу жөніндегі 

инженер-конструктор-1 бірлік 

7) Энергетикалық қондырғылардың жылу 

және массаалмасу есептері бойынша 

инженер-конструктор-1 бірлік 

8) Автоматты басқару жүйелерін жобалау 

бойынша инженер-конструктор-1 бірлік 

9)Металдарды суық өңдеу жөніндегі 

инженер-технолог-1 бірлік 

10)Ұ ңғымаларды жөндеуге арналған 

бұрғылау техникасы мен техникасының 

электр жабдықтарын жобалау жөніндегі 

инженер-конструктор-1 бірлік 

1)Ұңғымаларды жөндеуге 

арналған бұрғылау техникасы 

мен техникасын жобалау 

жөніндегі инженер-конструктор-

1 бірлік  

2)Қысыммен жұмыс істейтін 

ыдыстарды жобалау жөніндегі 

инженер-конструктор-1 бірлік  

3) Қазандық жабдығын жобалау 

жөніндегі инженер-конструктор-

1 бірлік  

4) Мұнай жылыту пештерін 

жобалау жөніндегі инженер-

конструктор-1 бірлік 

5) Көтергіш қондырғылардың 

және басқа да металл 

конструкцияларының беріктігін 

есептеу жөніндегі инженер-

конструктор-1 бірлік 

6) Қысыммен жұмыс істейтін 

ыдыстардың беріктігін есептеу 

жөніндегі инженер-конструктор-

1 бірлік 

7) Энергетикалық 

қондырғылардың жылу және 

массаалмасу есептері бойынша 

инженер-конструктор-1 бірлік 

8) Автоматты басқару жүйелерін 

жобалау бойынша инженер-

инжиниринг орталығының директоры 

Швыдский Владислав Рафаилович 

тел.( кадр бөлімі)63-03-10 



конструктор-1 бірлік 

9)Металдарды суық өңдеу 

жөніндегі инженер-технолог-1 

бірлік 

10)Ұ ңғымаларды жөндеуге 

арналған бұрғылау техникасы 

мен техникасының электр 

жабдықтарын жобалау жөніндегі 

инженер-конструктор-1 бірлік 

"ЗМО" ЖШС 1)Токарь-қырғыш-1 бірлік. 

2)Қайрағыш-1 бірлік. 

3) Станоктарының операторы-1 бірлік. 

4)Механикалық жинау жұмыстарының 

слесары-1 бірлік 

- Гусев Евгений Владимирович 

Тел:8(7152)39-09-13,425537 

5В072902 «Құрылыс» 

"Севказэнерго" АҚ 

және  еншілес 

кәсіпорындар 

Жетекші жөндеу жөніндегі инженер-1  

бірлік 
- Семахин Андрей Викторович - басқарма 

бастығы, қайта жаңарту және жаңғырту 

Байланыс телефоны:52-02-61,персоналмен 

жұмыс жасау бөлімі(Бөлім бастығы-Зозуля 

Ольга Федоровна) 

5В070305 «Ақпараттық жүйелер» 

АО "ПЗТМ" 1)Сигнал беру және бейнебақылау қорғау 

жүйелерін жобалау бойынша инженер-

конструктор-1 бірлік 

2)Бағдарламалық басқарылатын 

станоктарға арналған инженер-

бағдарламашы-1 бірлік 

1)Сигнал беру және 

бейнебақылау қорғау жүйелерін 

жобалау бойынша инженер-

конструктор-1 бірлік 

2)Бағдарламалық басқарылатын 

станоктарға арналған инженер-

бағдарламашы-1 бірлік 

инжиниринг орталығының директоры 

Швыдский Владислав Рафаилович 

тел.( кадр бөлімі)63-03-10 

"Севказэнерго" АҚ 

және  еншілес 

кәсіпорындар 

Системный администратор АО"Северо-

Казахстанская РЭК"-1 ед. 
- Федяева Светлана Анатольевна- начальник 

Отдела информационных систем 

АО"Северо-Казахстанская РЭК" 

Контактный телефон:41-15-10,отдел по 

работе с персоналом(нач. отдела- Зимарева 

Ольга Николаевна) 

5В071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» 

"Севказэнерго" АҚ "Солтүстік Қазақстан АЭК" АҚ  Свинников Сергей Иванович-"Солтүстік 



 

және  еншілес 

кәсіпорындар 

автомобиль жөндеу слесары-1 бірлік Қазақстан АЭК" АҚ жаңғырту және көлік 

тобының механигі 

Байланыс телефоны:41-15-10,персоналмен 

жұмыс жасау бөлімі(Бөлім бастығы-

Зимарева Ольга Николаевна) 


