
ТОО «Высший колледж APEC PetroТechnic» 

объявляет конкурс на замещение  вакантных должностей 

преподавательского состава 

на 2022-23 учебный год 
 

 Наименование вакантных  должностей ПС                                     
по специальностям и дисциплинам 

Кол-во 
единиц 

1 Преподаватель специальных дисциплин                        по 
специальности «Электроснабжение» 

3 

2 Преподаватель специальных дисциплин                       по 
специальности «Автоматизация и управление 
технологическими процессами» 

2 

3 Преподаватель английского языка 1 
4 Преподаватель специальных дисциплин                         по 

специальности «Нефтегазовое дело» 
3 

5 Химические технологии и производства 3 
6 Мехатроника 1 
7 Технология переработки нефти и газа 1 

 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТЯМ: 

     - Высшее и (или) послевузовское по соответствующему профилю и наличие 
профессиональной переподготовки без предъявления требований к стажу работы; 
 И (или) при наличии высшего уровня квалификации стаж работы по специальноси: для 
педагога-модератора не менее 2 лет, для педагога-эксперта – не менее 3 лет, педагога-
исследователя не менее 4 лет, для педогога-мастера – 5 лет. 
     - Знание английского языка не ниже уровня B2  (продвинутый уровень) 
международной  системы CEFR;   
     - Язык преподавания - английский язык 
     - Стаж работы по профилю или производственный стаж не менее 3 лет, без 
предъявления требований к стажу работы лицам, окончившие высшее учебное заведение с 
«отличием», по программе «Болашақ» и выпускникам ВУЗов со степенью магистра по 
соответствующему профилю и владеющих английским языком на требуемом уровне; 
 
УСЛОВИЯ 
-  оформление согласно ТК РК 
-  график работы 5/2, отпуск 56 календарных дней 
-  добровольное медицинское страхование 
-  своевременное ЗП, ежеквартальные премии 
-  курс по улучшению уровня английского языка  
 
Резюме принимаются по адресу: г. Атырау, мкр. Нурсая, проспект Елорда-24 

электронный почтовый адрес:  info@apec.edu.kz 

Телефон для справок: 76 04 56 

 

 

 

 



 

«APEC PetroTechnic жоғары колледж» ЖШС-і 

2022-23 оқу жылына арналған 

педагог кадрлардың бос лауазымдарына конкурс жариялайды 

 
 педагог кадрлардың бос лауазымдар атауы Кол-во 

единиц 
1  «Электрменжабдықтау» пәнінің оқытушысы 3 
2  «Автоматтандыру және технологиялық процестерді басқару» 

пәнінің оқытушысы 
2 

3 Ағылшын тілінің оқытушысы 1 
4 «Мұнай-газ ісі» пәнінің оқытушысы 3 
5 Химиялық технология және өндіріс 3 
6 Мехатроника 1 
7 Мұнай мен газды өңдеу технологиясы 

 
1 

 
 

ЛАУАЗЫМДАРҒА БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫ: 
     - тиiстi бейiн бойынша жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейiнгi дәреже 
және жұмыс тәжiрибесiне қойылатын талаптарсыз кәсiптiк қайта даярлаудың болуы; 
 Ал (немесе) біліктілігі жоғары деңгейде, мамандығы бойынша жұмыс өтілі болған 
жағдайда: педагог-модераторға – кемінде 2 жыл, сарапшы-педагогқа – кемінде 3 жыл, 
оқытушы-зерттеушіге – кемінде 4 жыл, магистр оқытушы – 5 жыл. 
       - Халықаралық CEFR жүйесінің В2 деңгейінен (ілгері деңгей) төмен емес ағылшын 
тілін білу; 
      - Оқыту тілі – ағылшын тілі 
      - «Болашақ» бағдарламасы бойынша жоғары оқу орнын «үздік» дипломмен бітірген 
тұлғаларға және жоғары оқу орындарын магистратура бойынша бітірушілерге жұмыс 
өтіліне талаптар қойылмай, бейіні бойынша жұмыс өтілі немесе кемінде 3 жыл жұмыс 
өтілі, ағылшын тілін талап етілетін деңгейде меңгерген; 

 
ШАРТТАР 
 

- Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес тіркеу 
- жұмыс кестесі 5/2, еңбек демалысы 56 күнтізбелік күн 
- ерікті медициналық сақтандыру 
- уақытылы жалақы, тоқсан сайынғы сыйақылар 
- ағылшын тілінің деңгейін арттыру курсы 
 
 
Құжаттар Атырау қ., Нұрсая ықшам ауданы, Елорда даңғылы-24; 
электрондық пошта мекенжайы: info@apec.edu.kz 
Анықтама үшін телефон: 76 04 56  


