
ЕНУ - Резюме 

Түйіндеме 

 

Тегі, Аты, Әкесінің аты: Балтабекова Диана Ғалымжанқызы 

Жеке ақпарат: 

Туған күні: 24.08.2000 

Туған жері: Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы. 

Отбасы жағдайы: үйленген 

(мәртебесі, балалар, олардың жасы) 

Мекен-жайы: Нұрсұлтан қаласы, Қошқарбаев даңғылы, 15 

Телефон нөмірі: +7 747 672 45 83 

Үй телефоны: жоқ 

E-mail: baltabekova.diana@bk.ru 

  

Мақсаты: Логистика 

 

Білімі: Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Көлік және энергетика факультеті 

Көлікті пайдалану және жүк қозғалысымен тасымалдауды ұйымдастыру 

 

Қосымша білімі : 

10.01.2022 - 13.02.2022 аралығында Бурабай курорты "ҚТЖ – Жүк тасымалы" АҚ кәсіпорнында 

тағылымдамадан өтті. 

 

Тілдерді білуі: 

Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

Ресей орташа 

Ағылшын elementary 

 

Компьютермен және ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу дағдылары: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Rail-Tariff, Rail-Atlas  және басқалары. 

 

Қосымша ақпарат: 

(мысалы, жүргізуші куәлігінің, сіздің қызмет салаңыздағы басқа да маңызды дағдылардың болуын 

көрсетіңіз; сонымен қатар жеке қасиеттеріңізді, қызығушылықтарыңызды, сіз күткен жалақыңызды 

және т. б. көрсетіңіз) 

Мобильді, ұқыпты, шыдамды, әдепті, көпшіл, сүйкімді, картаvty  жерлерді бағдарлай аламын, 

ұқыпты, адал, сыпайы. 

mailto:baltabekova.diana@bk.ru


Түйіндеме 

  

Тегі, Аты, Әкесінің аты: Нұрқасымов Дәурен Әбілғазыұлы 

Жеке ақпарат: 

Туған күні: 31.12.2000 

Туған жері: Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 

(мәртебесі, балалар, олардың жасы) 

Мекен-жайы: Ақтөбе облысы, Ырғыз ауданы, Ырғыз ауылы, Ы.Алтынсарин 16 

Орналасқан жері: Ырғыз ауданы 

Телефоны: +7 771 817 4745 

Үй телефоны: +7 (713) 43 21 3 45 

E-mail: nurkassymov_dauren@mail.ru 

  

Мақсаты: Логист 

  

  

Білімі: Еуразия ұлттық университеті. Л. Н. Гумилев 

Көлік-энергетика факультеті 

Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану 

  

Тілдерді білуі: 

Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

Орыс тілі орта 

Ағылшын elementary 

  

Компьютермен және ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу дағдылары: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, AutoCAD, Rail-

Тариф, 

Rail атласы және басқалары. 

  

  

Қосымша ақпарат: 

(мысалы, жүргізуші куәлігінің, сіздің қызмет салаңыздағы басқа да маңызды 

дағдылардың болуын көрсету; сонымен қатар жеке қасиеттеріңізді, 

қызығушылықтарыңызды, сіз күткен жалақыңызды және т. б. көрсету) 

В, С1 деңгейіндегі жүргізуші куәлігі 

Жауапты, мұқият, еңбекқор, сауатты, коммуникативті, ұқыпты. 

  

  

  

  

 



Түйіндеме 

 

Тегі, Аты, Әкесініңаты: Уразбаев Нурлан Сабитулы   

Жеке ақпарат: 

Туғанкүні: 07.02.1999 

Туғанжері: Ӛзбекстан,Қарақалпақстан 

Отбасылықжағдайы: бойдақ 

(мәртебесі, балалар, олардыңжасы) 

Мекен-жайы: Нұр-сұлтанқаласы,Бауыржан Момышұлы 12,204 пәтер. 

Орналасқан жері: Нұр-сұлтан қаласы 

Телефоны: +7 747 300 67 78 

Үй телефоны:  

E-mail: www_nurlan@mail.ru 

 

Мақсаты: Логист, логистика менеджері 

 

 

Білімі: Еуразияұлттықуниверситеті. Л. Н. Гумилев 

Кӛлік-энергетика факультеті 

Тасымалдаудыұйымдастыру, қозғалысжәнекӛліктіпайдалану 

 

Тілдердібілуі: 

Қазақтілі (анатілі) еркін 

Орыстілі орта 

Ағылшынelementary 

 

Компьютерменжәнеұйымдастырутехникасыменжұмысістеудағдылары: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, 

Rail-Тариф, 

Rail атласыжәнебасқалары. 

 

 

Қосымшаақпарат: 



(мысалы, жүргізушікуәлігінің, 

сіздіңқызметсалаңыздағыбасқадамаңыздыдағдылардыңболуынкӛрсету; 

соныменқатаржекеқасиеттеріңізді, қызығушылықтарыңызды, сізкүткенжалақыңыздыжәнет. 

б. кӛрсету) 

Вдеңгейіндегіжүргізушікуәлігі 

Жауапты, мұқият, еңбекқор, мақсаттысауатты, коммуникативті, ұқыпты. 

 

● ЕҰУ-түйіндеме 



Түйіндеме 
 

Ергалиева Дана Асылбековна 

 

 
 

Жасы,туған күні,жылы: 20 жас,31.05.2001 жыл 

Мекен жайы:Ақтөбе қаласы,Сатпаев көшесі 44/2 

Отбасылық жағдайы:тұрмыс құрмаған 

Телефон: 8-707-433-05-31 

E-mail: yergaliyeva.dana@mail.ru 

Мақсаты,қалаған лауазымы: 

 

 

Логист 

Білімі: Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Көлік энергетикалық факультеті 

Тасымалдауды ұйымдастыру,қозғалыс және көлікті пайдалану  

Оқу жылы:2018-2022 жж. 

Тілді білуі: Қазақ тілі-ана тілі  

Орыс тілі еркін 

Ағылшын тілі elementary 

 

Кәсіби дағдылары Microsoft Word,Microsoft Excel,Microsoft Power Point, Microsoft 

Outlook,AutoCAD,Rail-Тариф, 

Rail-Атлас және тб. 

 

Жеке қасиеттері: Жауапкершілік,стресске төзімділік, әдептілік,үйрену 

қабілеті,мақсаттылық, еңбекқорлық, ұқыптылық. 

 

 



ЕНУ - Резюме 

Резюме 

 

Тегі, Аты, Әкесінің аты: Құдайбергенова Еркежан Айдынқызы 

Жеке ақпарат: 

Туған күні: 07.01.2001 

Туған жері: Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы 

Отбасы жағдайы: Тұрмыста емес 

Мекенжайы: Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы, Әуезов 

көшесі, 112а 

Орналасқан жері: Нұрсұлтан қаласы, С. Сейфуллин көшесі 25 

Телефоны: +7 747 693 38 08 

Үй телефоны: - 

E-mail: kudaibergenova711@mail.ru  

 

 

Білімі:. Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университеті 

Көлік-энергетика факультеті 

Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 

 

Қосымша білім беру: 

-  

Тілдерді білуі: 

Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

Орыс тілі еркін 

Ағылшын тілі intermediate 

 

Компьютермен және ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу дағдылары: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Rail-Тариф, 1С: сауда,  

Rail-Атлас. 

 

 

Қосымша ақпарат: 

Тәртіптілік, құжаттармен жұмыс, клиенттермен жұмыс 

Жауапты, бөлшектерге мұқият, тапсырмаларды сапалы және уақтылы орындаймын 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

Әбдібекова Жұлдызай Айдарқызы 
22 жас, 22 ақпан 2000 жылы дүниеге келді 
 

+7 (747) 9164487 

juziabdibekova@gmail.com — қалаған байланыс әдісі 
 

Тұрады: Нұрсұлтан 

Азаматтығы: Қазақстан, жұмысқа рұқсаты бар: Қазақстан 

Кӛшуге дайын, іссапарларға дайын 

Қалаған лауазым және жалақы 

Логистикалық тасымалдау маманы Жұмыспен қамту: толық жұмыспен қамту 

Жұмыс кестесі: толық күн, ауысым кестесі 

Жұмыс тәжірибесі -3 жыл 7 ай 

тамыз 2021-қазіргі 

уақыт 

9 ай 

       
 

Bi Retail 
Нұр-Сұлтан 

Халыққа арналған қызметтер 

• Ойын-сауық орталықтары 

"Green Mall" СОО әкімшісі 

Сауда залындағы ресепшенде СОО келушілеріне кеңес беруді жүзеге асыру; 

Жалға алушылар мен сауда персоналының СОО жалға алушылары үшін бекітілген жалпы 

қағидаларды (қағидаларды)орындауын бақылауды жүзеге асыру; 

Техникалық, санитарлық және басқа да сәйкессіздіктерді жедел анықтау үшін СОО тұрақты 

аралауды жүзеге асыру, Тапсырыс беруші мен жалға алушылардың қызметіне 

сәйкессіздіктердің болуы туралы жедел хабарлау (әр екі сағат сайын) 

Сауда залдарын, СОО, паркингті, іргелес аумақты үлгілі күтіп-ұстауды қамтамасыз ету үшін 

жауапкершілік алу; 

СОО мен аумаққа қызмет кӛрсететін клинингтік компаниялардың жұмысын бақылауды және 

үйлестіруді жүзеге асыру; 

Келушілер үшін гигиена және санитария шығын құралдарының ассортиментінің тұрақты 

болуын бақылауды жүзеге асыру; 

Клинингтік компания, қауіпсіздік қызметі қызметкерлерінің, Тапсырыс берушінің техникалық 

қызметкерлерінің сыртқы түрінің СОО стандарттарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру; 

Тапсырыс беруші мен жалға алушылардың барлық қызметтерін штаттық режимде және 

тӛтенше жағдайлар туындаған кезде жедел үйлестіруді ұйымдастыру; 

Жалға алушылардан ӛтінімдерді қабылдауды жүзеге асыру, Тапсырыс берушінің 

техникалық қызметіне және басқа бӛлімшелеріне орындауға беру, ӛтінімдерді есепке алу 

және орындау журналын жүргізу, Тапсырыс берушінің орындалмаған ӛтінімдері туралы 

есепті апта сайын қалыптастыру; 

Барлық туындаған сұрақтар бойынша СОО келушілеріне жан-жақты кӛмек кӛрсетуді жүзеге 

асыру; 

Кіріс/шығыс хат-хабарларды алу және беру, есепке алу журналында тіркеу. 

 

   

mailto:juziabdibekova@gmail.com


 

ақпан 2020 

-наурыз 2021      

1 жыл 2 ай 

 

 

    

"TOO SFC"  Abu-Dhabi Plaza 
Нұр-Сұлтан 

• Қонақ үйлер, мейрамханалар, қоғамдық тамақтандыру, кейтеринг 
   • Коммерциялық нысандар құрылысы (сауда алаңдары, кеңсе ғимараттары) 

Ресепшн әкімшісі 

Компанияның/ жобаның барлық бӛлімдерімен, сондай-ақ шетелдік клиенттермен байланыс. 

Лагерь резиденттерінің шағымдарын тиімді қарауға кӛмек кӛрсету. 

Жалпы кеңсе міндеттері, соның ішінде тиісті электрондық пошталар, жұмыс үшін қажетті 

барлық құжаттарды толтыру және БК әкімшілік тобы сұраған. 

Лагерь резиденті келгенге дейін бӛлмені дұрыс брондауды қамтамасыз ету үшін қажетті 

барлық ақпаратты басқару және БК әкімшісін уақтылы хабардар ету. 

Ағылшын ( intermediate - upper intermediate ), қазақ тілдерін білу, кеңсе техникасын, Microsoft 

Office (Word, Excel)бағдарламаларын білу 

 

Тамыз 2019-Ақпан 

2020              

7 ай 

 

 

"ҚұрылысИнвестКомпани” Community Center 
Нұр-Сұлтан 

Халыққа арналған қызметтер 

• Спорт және фитнес-клубтар 

Ресепшионист 

Телефон қоңырауларын қабылдау және тарату. 

Қоңырау шалушылар мен клубқа келушілердің қажеттіліктерін анықтау. 

Клуб, абонемент құны, сатып алу шарттары туралы ақпарат беру. 

VIP қонақтарды қабылдауды ұйымдастыру. 

Шкафтардың кілттерін сақтауды, беруді және алуды қамтамасыз ету. 

Келушілерді клуб ұсынатын қызметтер туралы хабардар ету, клиенттердің пікірлерімен 

жұмыс жасау. 

Клуб жұмысы үшін қажетті ай сайынғы есептілікті жүргізу. 

Ағылшын ( intermediate - upper intermediate ), қазақ тілдерін білу, кеңсе техникасын, Microsoft 

Office (Word, Excel)бағдарламаларын білу 

Қазан 2018-Ақпан 

2020              

1 жыл 5 ай 

 

 

“AB iCorp” La Mont 
Нұр-Сұлтан 

Халық тұтынатын тауарлар (тағамдық емес)  

• Зергерлік бұйымдар, зергерлік бұйымдар (жылжыту, кӛтерме сауда) 

Ревизор-инспектор 

Түгендеу, арал (островок) және қызметкерлердің жұмысын тексеру 

маусым 

2019-тамыз 2019  

3 ай 

 

 

“AB iCorp” La Mont 
Нұр-Сұлтан 

Халық тұтынатын тауарлар (тағамдық емес)  

• Зергерлік бұйымдар, зергерлік бұйымдар (жылжыту, кӛтерме сауда) 

Әкімші 

Түгендеу, инкассация, қызметкерлерді жалдау және жұмыстан шығару, қызметкерлермен 

және клиенттермен жұмыс, жалақы беру, жұмыстың уақтылы орындалуын бақылау, Арал 

мен ӛнімді бӛлшектеу және жӛндеу, қажет болған жағдайда сауда орталығының 

әкімшілігімен жұмыс. 

   



маусым 2018 

-қыркүйек 2018              

4 ай 

 “AB iCorp” La Mont  
Нұр-Сұлтан 

Халық тұтынатын тауарлар (тағамдық емес)  

• Зергерлік бұйымдар, зергерлік бұйымдар (жылжыту, кӛтерме сауда) 

 

Зергерлік бұйымдарды сатушы-кеңесші 

клиенттерге қызмет кӛрсету 

компания тауарын сату 

ӛнімдер бойынша кеңес беру 

сатып алушылардың есебі қолма-қол және қолма-қол ақшасыз 

тауарды қабылдау және орналастыру 

тауарды сату алдында дайындауды жүзеге асыру 

сауда залында тауарлардың толық ассортиментінің болуын бақылау 

аралдағы тазалық пен тәртіпті қамтамасыз ету 

Білім 

Бакалавр 
2022 Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 

Нұр-сұлтан 
Кӛлік-энергетика факультеті, Кӛлікті пайдалану жүк қозғалысы мен тасымалдауды 

ұйымдастыру 

Негізгі дағдылар 

Тіл білімі Қазақша — ӛз тілім 

Ағылшынша — B2 — Орта дамыған 

Орысша — C2 — Жетілген 

Дағдылар Кеңсе қызметін қамтамасыз ету ДК пайдаланушысы Кеңсе техникасы Ағылшын тілі 

Ақпараттың үлкен кӛлемімен жұмыс Қабылдау жұмысын ұйымдастыру Шешімдердің 

орындалуын бақылау Командада жұмыс істеу Шет тілдерін білу Сапаны бақылау  

Қосымша ақпарат 

Ӛзім туралы "Тәжірибелі қолданушы. MS Office пакетін жақсы меңгеру (Access, Excel, PowerPoint, Word, 

WordPad), электрондық поштамен жұмыс істеу (Outlook Express, Gmail). Әр түрлі 

браузерлермен (Opera, Firefox, Chrome, Amigo, Internet Explorer) сенімді жұмыс. Linux және 

Windows операциялық жүйелерімен жұмыс істеу дағдылары". Мен Rail Атлас және тарифтер 

бағдарламаларын зерттеймін. 
 



Құтымбетов Қуат Қабылбекұлы  

Туылған күні:   15 желтоқсан 2000 ж. 

Тұратын жері:  Нұр-Сұлтан қаласы 

Ұялы телефон:   +7(778)442-69-29 

E-mail:    kuat_kuat@mail.ru 

 

 

Лауазым            

              

 

Білімі: 

Жоғарғы. Еуразия ұлттық университеті. Көлік-энергетика факультеті. 5В090100 

«Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымладауды ұйымдастыру» кафедрасы.  

2018 – қазіргі уақыт. (4 курс). 

 

Қосымша әскери. Еуразия ұлттық университеті. Әскери кафедра.  «Мотоатқыштар 

бөлімдерін, бөлімшелері мен құрамаларын жауынгерлік қолдану».  

2019–2021 жж. 

 

Тіл:    Қазақ тілі (ана тілі) 

    Орыс тілі (еркін) 

    Ағылшын тілі (еркін сөйлесу деңгейі), (Intermediate B1) 

Қабілеті, дағдылары: Microsoft Office программаларымен жұмыс: 

    Word, Excel.  

Сауатты сөйлеу. 

Жұмыс тәжірибесі:  Бейресми қосымша жұмыс: Сатушы-кеңесші.    

    Қонақ үйде ресепшн қызметкері 

Өзім туралы: Білімге, оқуға, өзін-өзі жетілдіруге ынталы 
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Резюме 

 

Аты-жөні,тегі: Зарқымбекова Алтын Ержанқызы       

Туған жылы,айы,күні: 03.08.2001 

Туылған жері: ШҚО, Тарбағатай ауданы 

Отбасылық жағдайы: - 

Адрес: ШҚО, Тарбағатай ауданы,Ақжар ауылы, Молдагали 6\2 

Орналасқан жері: г. Нұр-Сұлтан, Кенесары 70 

Телефон: +7 777 764 84 99 

E-mail: erzhankyzyaltyn@mail.ru  

 

Мақсаты: Логист 

 

 

Білімі:Л.Н. Гумилѐв атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Көлік-энергетика факультеті 

Көлікті пайдалану,жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 

 

 

Қосымша білім: 

04.01.2021-13.02.2021 аралығында ШҚО ІІМ-де тәжірибеден өтті 

 

 

Тілдерді білуі: 

Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

Орыс тілі орта 

Ағылшын elementary 

 

Компьютермен және ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу дағдылары: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, AutoCAD, Rail-

Тариф, 

Rail атласы және басқалары. 

 

Қосымша ақпарат: Дербестік, жауапкершілік, тез үйрену қабілеті, еңбексүйгіштік, 

коммуникабельділік 



Түйіндеме 

Аты-жөні: Асылханқызы Дана.  

Туған күні: 26.04.2001. 

Мекен-жайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Б. Момышұлы даңғылы,13/А 

Тұрғылықты мекен-жайы: Шымкент қаласы, С.Бәйтереков көшесі, 

100/3 үй. 

Отбасы жағдайы: Тұрмыста емес.                                                                            

Телефон нөмірі: + 7 707 232 43 26. 

Электрондық пошта: assylkhankyzy_d@mail.ru. 

 

Білімі: Л.Н Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Көлік-энергетика 

факультеті. 

2018-2022ж: Көлікті пайдалану, жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 

мамандығы. 

Қосымша білімі:  

 1С: Бухгалтерия.  

 Next Generation Central Asia course «Al in the Supply Chain-Demand modelling for 

Inventory Optimisisation» «The order of organization and conditions of cargo 

transportation. Foreign trade agreement» «Multimodal container transportion along the 

New Silk Road» 

 

Жетістіктері: 2021ж. Л.Н.Гумилеа атындағы Евразия ұлттық университетінің 25 

жылдығын мерекелеу аясында Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындарында 

жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар 

бойынша өткізілген студенттердің ғылыми жұмыстарының Республикалық байқауының 

университетішілік кезеңінің І дәрежелі жеңімпазы. 

 

Компьютермен және ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу дағдылары: Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Rail-Тариф, Rail-Атлас, 1С:Бухгалтерия. 

 

Тілдерді білуі: 

Қазақ тілі - (ана тілі) еркін. 

Орыс тілі-еркін. 

Ағылшын тілі-Intermediate. 

 

Жеке қасиеттері: көпшіл, тез бейімделемін, өз міндеттерімді мұқият орындаймын. Оқуға 

қабілетті. 

 

mailto:assylkhankyzy_d@mail.ru


                                                 Резюме 

Тегі, Аты, Әкесінің аты: Мурзағали Алихан Ерболатұлы 

Жеке ақпарат:  

Туған күні: 05.09.2000 

Туған жері: Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 

(мәртебесі, балалар, олардың жасы) 

Мекен-жайы: Нұр-сұлтан қаласы, Ұлы Дала 5/2 

Орналасқан жері: Нұр-сұлтан қаласы 

Телефоны: +7 778 222 09 56 

Үй телефоны:  

E-mail: Alikhanmyrzagali01@gmail.com 

 

Мақсаты: Логист, логистика менеджері 

 

Білімі: Еуразия ұлттық университеті. Л. Н. Гумилев 

Көлік-энергетика факультеті 

Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану 

  

Тілдерді білуі: 

Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

Орыс тілі еркін 

Ағылшын upper-intermediate 

  

Компьютермен және ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу дағдылары: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Rail-Тариф, 

Rail атласы және басқалары. 

 

Қосымша ақпарат:(мысалы, жүргізуші куәлігінің, сіздің қызмет салаңыздағы басқа да 

маңызды дағдылардың болуын көрсету; сонымен қатар жеке қасиеттеріңізді, 

қызығушылықтарыңызды, сіз күткен жалақыңызды және т. б. көрсету)                     

Жауапты, мұқият, еңбекқор, сауатты, коммуникативті, ұқыпты 

 ЕҰУ- резюме 

mailto:Alikhanmyrzagali01@gmail.com


Резюме 

 

Аты-жөні,тегі: Қаратай Алихан Алсеитулы 

Туған жылы,айы,күні: 21.06.2000  

Туылған жері: Алматы қаласы 

Отбасылық жағдайы: - 

Адрес: Нур-Султан қ., Калдаякова көшесі 15/1 кв 22 

Орналасқан жері:  Нур-Султан қ., Калдаякова көшесі 15/1 кв 22 

Телефон: +7 771 888 82 83 

E-mail: karatay2106@gmail.com  

 

Мақсаты: Логист 

 

 

Білімі:Л.Н. Гумилѐв атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Көлік-энергетика факультеті 

Көлікті пайдалану,жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 

 

 

 

Тілдерді білуі: 

Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

Орыс тілі еркін 

Ағылшын intermediate 

 

Компьютермен және ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу дағдылары: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, AutoCAD, Rail-

Тариф, Rail атласы және басқалары. 

 

Қосымша ақпарат: Дербестік, жауапкершілік, тез үйрену қабілеті, еңбексүйгіштік, 

коммуникабельділік 



Түйіндеме 

  

Тегі, Аты, Әкесінің аты: Мәжит Мағжан Дарханұлы 

Жеке ақпарат: 

Туған күні: 16.10.2001 

Туған жері: Қызылорда облысы 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 

(мәртебесі, балалар, олардың жасы) 

Мекен-жайы: Нұр-сұлтан қаласы,Ақмешіт 7/1 

Орналасқан жері: Нұр-сұлтан қаласы 

Телефоны: +7 775 804 26 91 

Үй телефоны:  

E-mail: Magzhanmazhit16@gmail.com 

  

Мақсаты: Логист, логистика менеджері 

  

  

Білімі: Еуразия ұлттық университеті. Л. Н. Гумилев 

Көлік-энергетика факультеті 

Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану 

  

Тілдерді білуі: 

Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

Орыс тілі орта 

Ағылшын elementary 

  

Компьютермен және ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу дағдылары: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, 

Rail-Тариф, 

Rail атласы және басқалары. 

  

  

Қосымша ақпарат: 



(мысалы, жүргізуші куәлігінің, сіздің қызмет салаңыздағы басқа да маңызды дағдылардың 

болуын көрсету; сонымен қатар жеке қасиеттеріңізді, қызығушылықтарыңызды, сіз күткен 

жалақыңызды және т. б. көрсету) 

В деңгейіндегі жүргізуші куәлігі  

Жауапты, мұқият, еңбекқор, мақсатты сауатты, коммуникативті, ұқыпты. 

  

  

  

  

 

  

● ЕҰУ-түйіндеме 



Түйіндеме 

 

 Тегі, аты, әкесінің аты: Түймебай Нұрлан Тіллабекұлы 

 Жеке ақпарат: 

 Туған күні: 14.06.2000 ж 

 Туған жері: Түркістан облысы, Келес ауданы, Абай ауылы 

 Отбасылық жағдайы: бойдақ 

 (мәртебе, балалар, олардың жасы) 

 Мекен-жайы: Түркістан облысы, Келес ауданы.  А.Мекенбай ата көшесі 30 

 Орналасқан жері: Нұр-Сұлтан қаласы, Сауран көшесі 4. кв 256 

 Телефон: +7 7471600787 

 Үй телефоны: +7 (747) 1600787 

 E-mail: nurlan.tuimebai@mail.ru 

 

 Мақсаты: Логист 

 

 

 Білімі: Еуразия ұлттық университеті.  Гумилева Л.Н 

 Көлік және энергетика факультеті 

 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды үйымдастыру 

 

 Қосымша білім: 

 01.04.2021 жылдан 13.02.2021 жылға дейін «ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ ПОЛИЦИЯ 

БЕРІМІ КЕЛЕ АУДАНДЫҚ ПОЛИЦИЯ БӨЛІМІ» кәсіпорнында өндірістік 

тәжірибеден өтті. 

 

 

 Тілдерді білу: 

 Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

 Орыс тілі орта 

 Ағылшын тілі бастауыш 

 

 Компьютер және кеңсе техникасы дағдылары: 

 Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, AutoCAD, 

теміржол тарифі, 

 Rail-Atlas және т.б. 

 

 

 Қосымша ақпарат: 

 (мысалы, сізде жүргізуші куәлігінің бар-жоғын, жұмыс саласында басқа да маңызды 

дағдылардың бар-жоғын көрсетіңіз; сондай-ақ жеке қасиеттеріңізді, 

қызығушылықтарыңызды, сіз күткен жалақыңызды және т.б. көрсетіңіз). 

 Жауапты, зейінді, еңбекқор, сауатты, көпшіл, ұқыпты. 



Түйіндеме           

 

 Тегі, аты, әкесінің аты: Әбубакір Ақжол Серікұлы                                    

 Жеке ақпарат:                                                                                                                                       
 Туған күні: 31.03.2001 ж 

 Туған жері: Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданы Құмсай ауылы 

 Отбасылық жағдайы: бойдақ                                                                                     

 (мәртебе, балалар, олардың жасы)  

 Мекен-жайы Ақтөбе қаласы, Есест батыр көшесі 97/1 1үй 

 Орналасқан жері: Ақтөбе қаласы, Есест батыр көшесі 97/1 1үй 

 Телефон: +7 7715998071 

 Үй телефоны: +7 (771) 5998071 

 E-mail: akzhol.abubakir@icloud.com 

 Мақсаты: Логист                                                                                               

 

 

 Білімі: Еуразия ұлттық университеті.  Гумилева Л.Н 

 Көлік және энергетика факультеті 

 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды үйымдастыру 

 

 Қосымша білім: 

 01.04.2021 жылдан 13.02.2021 жылға дейін «Ақтөбе қаласының жолаушылар автокөлік» 

ЖШС-інде өндірістік тәжірибеден өтті. 

 

 

 Тілдерді білу: 

 Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

 Орыс тілі орта 

  

 

 Компьютер және кеңсе техникасы дағдылары: 

 Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, AutoCAD, теміржол 

тарифі, 

 Rail-Atlas және т.б. 

 

 

 Қосымша ақпарат: 

 (мысалы, сізде жүргізуші куәлігінің бар-жоғын, жұмыс саласында басқа да маңызды 

дағдылардың бар-жоғын көрсетіңіз; сондай-ақ жеке қасиеттеріңізді, 

қызығушылықтарыңызды, сіз күткен жалақыңызды және т.б. көрсетіңіз). 

 Жауапты, зейінді, еңбекқор, сауатты, көпшіл, ұқыпты. 
 



Түйіндеме 

 

Тегі, аты, әкесінің аты: Билялова Айгерим Темирбековна 

Жеке ақпарат: 

Туған күні: 04.08.2000 ж 

Туған жері: Нұр-Сұлтан 

Қарым-қатынас жағдайы: Бойдақ 

(мәртебе, балалар, олардың жасы) 

Мекен-жайы: Ақмола облысы, Астрахан ауданы, көш. Мира 39 

Орналасқан жері: Нұр-Сұлтан, көш. Сауда үйі 8 

Телефон: +7 702 383 61 75 

Үй телефоны: +7 (716) 412-15-50 

E-mail: billyalova_aigerim@mail.ru 

 

Мақсаты: Логист 

 

 

Білімі: Еуразия ұлттық университеті. Гумилева Л.Н 

Көлік және энергетика факультеті 

Тасымалдауды ұйымдастыру, көлік қозғалысы және пайдалану 

 

 

Қосымша білім: 

02.06.2021-13.07.2021 аралығында «Нұр-Сұлтан қаласының №1 автобазасы» АҚ-да 

өндірістік тәжірибеден өтті. 

 

01.04.2021-13.02.2021 аралығында «ҚТЖ – Нұр-Сұлтан МКҚК жүк тасымалдау» ЖШС 

кәсіпорнында өндірістік тәжірибеден өтті. 

 

 

Тілдерді білу: 

Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

Орыс тілі тегін 

Ағылшын тілі бастауыш 

 

Компьютер және кеңсе техникасы дағдылары: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, AutoCAD, 

теміржол тарифі, 

Rail-Atlas және т.б. 

 

 

Қосымша ақпарат: 

(мысалы, сізде жүргізуші куәлігінің бар-жоғын, жұмыс саласында басқа да маңызды 

дағдылардың бар-жоғын көрсетіңіз; сондай-ақ жеке қасиеттеріңізді, 

қызығушылықтарыңызды, сіз күткен жалақыңызды және т.б. көрсетіңіз). 

В деңгейлі жүргізуші куәлігі 

Жауапты, еңбекқор, сауатты, көпшіл, икемді. 

Жалақы 180 000 теңгеден 

 



Резюме 

 

Аты-жөні,тегі: Карменова Айсия Бериковна     

Туған жылы,айы,күні: 28.09.2001  

Туылған жері: Павлодар қаласы 

Отбасылық жағдайы: - 

Адрес: Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Академик Шөкин 

көшесі 24 

Орналасқан жері: г. Павлодар 

Телефон: +7 771 560 00 04 

E-mail: karmenova01@bk.ru  

 

Мақсаты: Логист 

 

 

Білімі:Л.Н. Гумилѐв атындағы Еуразия ұлттық университеті 

Көлік-энергетика факультеті 

Көлікті пайдалану,жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру 

 

 

 

Тілдерді білуі: 

Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

Орыс тілі еркін 

Ағылшын elementary 

 

Компьютермен және ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу дағдылары: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, AutoCAD, Rail-

Тариф, Rail атласы және басқалары. 

 

Қосымша ақпарат: Дербестік, жауапкершілік, тез үйрену қабілеті, еңбексүйгіштік, 

коммуникабельділік 



ЕНУ - Резюме 

Түйіндеме 

 

Тегі, аты, әкесінің аты: Сабитова Алина Ермекқызы 

Жеке ақпарат: 

Туған күні: 04.02.2000 

Айонда туған жылы: қ. Нұр-Сұлтан 

Отбасылық жағдайы: тұрмыс құрмаған  

(мәртебесі, балалары, олардың жасы) 

Мекен-жайы: г. Нұр-Сұлтан Жеңіс даңғылы 77 

Телефон: +7 708 123 63 73 

E-mail: a/sabitova04@gmail.com  

 

Мақсаты: Логист 

 

 

Білімі: жоғары, Еуразия ұлттық университеті. Л. Н. Гумилев атындағы еұу 

Көлік-энергетика факультеті 

Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану 

 

 

Қосымша білім беру: 

С 03.01.2022 бойынша 11.02.2022 аралығындаа тәжірибесін кәсіпорында ЖШС "Trans System 

Kazakhstan". 

 

 

Тілдерді білуі: 

Қазақ тілі (ана тілім)  еркін 

Орыс тілі                     еркін 

Ағылшын тілі             орташа – Intermediate (B1) 

 

Компьютермен жұмыс істеу дағдысы және ұйымдастыру техникасымен: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Outlook, AutoCAD, Rail-Тариф, 

Rail-Атлас және тағы басқалар. 

 

 

Қосымша ақпарат: 

Волонтер "Астана Жастары 2018" 

Жауапты, еңбекқор, сауатты, ұқыпты. 
 

 

 

 

  

 



ЕНУ - Резюме 

Түйіндеме 

 

Тегі, Аты, Әкесінің аты: Шаукежанов Нұржан Айдынұлы 

Жеке ақпарат: 

Туған күні: 06.01.2000 

Туған жері: ШҚО, Семей қаласы 

Отбасылық жағдайы: бойдақ 

(мәртебесі, балалар, олардың жасы) 

Мекен-жайы: ШҚО, Семей қ., Ибраев К-сі 14, кв8 

Орналасқан жері: Нұрсұлтан қаласы, Анатолий Храпатый көшесі 25, 60 пәтер 

Телефоны: +7 777 220 33 00 

Электрондық пошта: aidynovich7@mail.ru  

 

Мақсаты: Логист 

 

Білімі: Еуразия ұлттық университеті. Л. Н. Гумилев 

Көлік-энергетика факультеті 

Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану 

 

Тілдерді білуі: 

Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

Орыс тілі орта 

Ағылшын elementary 

 

Компьютермен және ұйымдастыру техникасымен жұмыс істеу дағдылары: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, AutoCAD, Rail-Тариф, 

Rail атласы және басқалары. 

 

Қосымша ақпарат: 

(мысалы, жүргізуші куәлігінің, сіздің қызмет салаңыздағы басқа да маңызды дағдылардың болуын 

көрсету; сонымен қатар жеке қасиеттеріңізді, қызығушылықтарыңызды, сіз күткен жалақыңызды 

және т. б. көрсету) 

В, с 1 деңгейіндегі жүргізуші куәлігі 

Жауапты, мұқият, еңбекқор, сауатты, коммуникативті, ұқыпты. 

 

 

 

  

 



ЕНУ - Резюме 

Резюме 

 

 

Тегі, аты, әкесінің аты: Қолғанатова Мөлдір Серікқызы.          

 Жеке ақпарат: 

 Туған күні: 16.08.2001 ж 

 Туған жері: Ақтөбе қаласы 

 Қарым-қатынас жағдайы: Бойдақ 

 (мәртебе, балалар, олардың жасы) 

 Мекен-жайы: Алға 82 

 Орналасқан жері: Ақтөбе қ 

 Телефон: +7 707 942 09 10 

 Үй телефоны: +7 (713) 376 81 69 

 E-mail: kolganatova01@gmail.com  

 

Мақсаты: Логист 

 

 

 Білімі: Еуразия ұлттық университеті.  Гумилева Л.Н 

 Көлік-энергетика факультеті 

 Тасымалдауды ұйымдастыру, көлік қозғалысын пайдалану 

 

 

 Қосымша білім: 

 01.04.2022-13.02.2022 аралығында Нұр-Сұлтан қаласындағы «Jet Logistic» ЖШС кәсіпорнында 

өндірістік тәжірибеден өттім. 

 
Тілдерді білу: 

 Қазақ тілі (ана тілі) еркін 

 Орыс тілі еркін 

 Ағылшынша prе-intermediate 

 

 Компьютер және кеңсе техникасы дағдылары: 

 Microsoft Word, Rail-Тариф, Rail-Atlas. 

 

 Қосымша ақпарат: 

 (мысалы, сізде жүргізуші куәлігінің бар-жоғын, жұмыс саласында басқа да маңызды дағдылардың бар-жоғын 

көрсетіңіз; сондай-ақ жеке қасиеттеріңізді, қызығушылықтарыңызды, сіз күткен жалақыңызды және т.б. 

көрсетіңіз). 

 В деңгейлі жүргізуші куәлігі 

 Жауапты, еңбекқор, сауатты, көпшіл, шығармашыл. 


