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1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 

1.  «Қазпошта» АҚ кадр саясаты  (бұдан әрі  – Кадр саясат) «Қазпошта» 

АҚ (бұдан әрі – Компания).  Кадр саясатын іске асырудың табыстылығы  

көбінесе Компания басқармаларының барлық деңгейінде оның стратегиялық 

маңызды құрама бөлігі сияқты адам ресурстарының жоғары экономикалық 

маңыздылығын тануға байланысты.   

2. Кадр  саясаты персоналмен жұмыс істеу саласындағы жақсы 

тәжірибені  ескере отырып, қазіргі тәсілдерді, кадрлық менеджементтің 

қалыптасқан әдістері мен аспаптарын біріктіруді айғақтайды. Осылайша 

бірыңғай тәсілді қалыптастыруға Компанияның персоналды басқару 

саласындағы құндылықтардың корпоративтің жүйесін әзірлеуге мүмкіндіктер 

беріледі.    

3. Кадр саясатының негізіне  мынадай негізгі қағидаттар қабылданған:   

1) Кешенділік – персоналды  басқару қызметінің барлық саласын қамту; 

2) Жүйелілік – саясаттың барлық құраушы элементтерін өзара 

байланыста қарау;  

3) Ашықтық – адам ресурстарын басқару процесінің барлық кезеңіндегі 

ашықтық; 

4) Негізділік – барынша экономикалық және әлеуметтік әсерді 

қамтамасыз етуі мүмкін персоналды басқару саласындағы қазіргі заманғы 

ғылыми әзірлемелерді пайдалану;  

5) Тиімділік – персоналды басқару саласындағы іс-шараларға 

шығындар өндірістің қызмет нәтижелерімен өтелуі тиіс.    

4. Кадр саясаты мынадай негізгі тәсілдерді айқындайды: 

1) Компания персоналы адам ресурсін жоспарлау және оны оңтайлы 

пайдалануды қамтамасыз ету, сапалы дамыту шартында бәсекелік 

артықшылықты және лидерлік позицияны қамтамасыз етуге қабілетті адам 

ресурсі деп қаралады; 

2) Компания персоналы оның корпоративтік мәдениеті мен 

құндылықтарын ұстанушы болып табылады және  Компания қызметіне 

өңірлік, мемлекеттік және халықаралық деңгейде  бұқараның  сенімгерлік 

қатынасын құруға мүмкіндік береді; 

3) Адам ресурсін басқару басқарудың барлық иерархиялық 

деңгейлерінде Компанияны ұйымдастырушылық басқарудың маңызды 

функцияларының бірі ретінде қаралады; 

4) Адам ресурсі бәсекелестік күресі барысында пайда болған 

материалды емес актив ретінде, ал персоналға шығыстар Компанияның 

дамуына ұзақ мерзімді инвестициялар ретінде   қаралады;   

5) Компанияның стратегиялық  мақсаттарына қол жеткізуде әрбір 

қызметкердің  үлесіне сәйкес әлеуметтік, материалдық қажеттіліктерін 

қанағаттандыру; 

6) Әрбір қызметкермен ҚР Еңбек кодексінің талаптарын сақтауға  

негізделген және қызметкерге кәсіптік құзыретінің  бар деңгейін толық іске 
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асыруға, сондай-ақ оны Компанияның қажеттіліктерімен және қызметкердің 

лауазымдық құзыреті деңгейінің талаптарымен  жетілдіруге  мүмкіндік 

беретін  ұзақ еңбек қатынастарын орнату. 

Кадр саясатының іске асырылуы ең алдымен персоналды ынталандыру 

мақсатында ұсынылатын HR-инструменттерін пайдалана отырып, персоналды 

басқару үшін жауап беретін Компания басшыларының, желілік 

менеджерлердің жауапкершілігін көздейді.  .  

5. Нормативтік-регламенттеуші құжаттар және рәсімдер, әдістемелік 

тәсілдер, қолдаудың ақпараттық және технологиялық жүйелері, персоналды 

басқарудың басқа да қажетті құрамдас бөліктері осы кадр саясатының  негізгі 

құрамдас бөліктері ережелерін негізге ала отырып, әзірленеді және  тізіледі.  

6. Кадр саясатын  бүкіл Компания бойынша бірыңғай форматта 

жүргізуді қамтамасыз ету  мақсатында кадрлық аудит  тұрақты жүзеге 

асырылатын болады. 

7. Кадр саясатының негізгі мақсаты Компания үшін бірыңғай   

экономикалық ынталандыруларға және әлеуметтік кепілдіктерге негізделетін 

және  жұмыс берушілердің де және қызметкердің де мүдделерінің үйлесімді  

ұштасуына және  Компанияның игілігіне олардың қатынастарының дамуына 

ықпал ететін ең көп пайда алуға және бәсеке ортада көшбасылықты 

қамтамасыз етуге бағытталған адам ресурстарын басқару жүйесін құру 

жолымен  персоналды басқару тиімділігін арттыру болып табылады.  

8. Персоналды басқару жүйесі адам ресурсін ұтымды және негіздемелі 

жоспарлауға, қазіргі заманғы HR-технологияларды және өндірістің тиімділігін 

қамтамасыз ететін және жоғары кәсіби деңгейде стратегиялық міндеттерді 

шешуді қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тиімді уәждемелік механизмдерді 

пайдалануға негізделуі тиіс.   

9. Кадр саясатын іске асыру бойынша негізгі тұжырымдамалық 

міндеттер мыналардан тұрады:   

1) Бүкіл Компания бойынша бірыңғай форматта Кадр саясатын іске 

асыруды қамтамасыз ету;   

2) Еңбек мәні мен шарттарына, әртүрлі біліктілік деңгейлері бойынша 

қызметкерлердің біліктілігі мен құзыреттігіне қойылатын талаптарды 

белгілейтін кәсіптік стандарттарды әзірлеу және енгізу жөніндегі жобаны одан 

әрі жылжыту;  

3) Компанияның бизнес-бағыттарының қажеттіліктерін, олардың 

ұтымды орналасуы мен тиімді пайдаланылуын  есепке ала отырып, кадрлық 

ресурстерді жоспарлаудың кешенді жүйесін одан әрі дамыту;   

4) Үздіксіз білім бердің корпоративтік жүйесін дамыту, кәсіптік 

стандарттар негізінде корпоративтік оқыту жүйесін жетілдіру  негізінде 

басқарудың барлық деңгейлері қызметкерлерінің кәсібилігін арттыру; 

5) Еңбекке ақы төлеу жүйесін орындалатын жұмыстардың 

күрделілігімен және деңгейімен сәйкес келтіру;   

6) Қызметкерлердің әлеуметтік қорғалуы мен еңбек жағдайларын 

арттыруды қамтамасыз ету. 
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Қойылған міндеттерді іске асыру жандану процесінің оңтайлы балансын 

және бизнестің қажеттіліктеріне және қолданыстағы заңнаманың талаптарына 

және еңбек рыногының жағдайына  сәйкес сандық және сапалық құрамға 

келтіруді қамтамасыз етуге тиіс.   

 

2. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР 

10. Кадр саясатында мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

1) HR (human resources) – адам ресурсі; 

2) HR-инструменты –кадрлық  менеджмент инструменті; 

3) Ішкі тренер – негізгі функцияларынан басқа Компания персоналын 

оқыту бойынша функцияны жүзеге асыратын Компания қызметкері;   

4) Грейд (Grade ағылшыннан – дәреже, класс) – белгілі бір негіздер 

бойынша  лауазымдарды топтастыру  ("салмағын", сыныптауын анықтау), 

оларға сәйкес қызметкерлердің негізгі еңбек ақысы есептеледі; 

5) Іскерлік құзыреттілік – Компанияда қызметін тиімді жүзеге асыру 

үшін қажетті іскерлік машықтары мен дағдылары; 

6) КСД – Компанияның кадр саясаты департаменті; 

7) Кадр қызметі – персоналды басқаруға жауапты компания 

филиалдарының немесе өкілдерінің құрылымдық бөлімшесі; 

8) Кадрлық аудит – ұйымдағы қазіргі персоналды басқару жүйесінің  

тиімділігін бағалау, компанияның кадрлық   әлеуеттің  бизнестің қажеттілігіне 

сәйкес оның сандық және сапалық құрамына қажеттіліктеріне сәйкестігін, 

проблемалардың туындау себептерін кейін оларды жою үшін анықтау 

мақсатында бағалау  рәсімі; 

9) Кадрлық резерв – тиісті таңдау  нәтижесінде айқындалған мансаптық 

даму бағыттарына сәйкес болашақта лауазымдарды атқару үшін әлеуетке ие 

Компания қызметкерлерінің тобы;    

10) Біліктілік талаптары – қызметкерге жұмыс тәжірибесіне, кәсіптік 

даярлық деңгейіне, арнайы білімдерге, Қазақстан Республикасы заңнамаларын 

білуге, қызметкер лауазымдық міндеттерін орындау кезінде қолдануға тиіс 

басқа құжаттарға, әдістерге және құралдарына, сондай-ақ құзыреттеріне 

(машықтары мен дағдыларына)  қатысты қойылатын талаптар; 

11) Компания –«Қазпошта» АҚ; 

12) Корпоративтік мәдениет – қызметкерлердің  күн сайынғы тәртібін 

бағыттайтын және ынталандыратын ұйымның  нормаларын, құндылықтарын 

және  көзқарастарын ұштастыру; 

13) Тренинг орталық –  «Қазпошта» АҚ Тренинг орталығы; 

14) Коучинг – қызметкерге бағыт беретін  және оған проблемаларды 

дербес шешуді үйренуге немесе жұмысты бұрынғыдан жақсы орындауға 

көмектесетін басшының іс-әрекеті;   

15) Желілік  менеджер (желілік басшы) – құрылымдық бөлімшенің 

директоры, бөлім бастықтары және  тікелей орындаушыларды  тікелей 

басқаратын өзге де қызметкерлер;   
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16) Жас маман – оқудың күндізгі нысаны бойынша орта немесе жоғары 

кәсіби білім алған, 25 дейінгі жастағы оқу орнының түлегі, оның бастапқы 

жұмысқа орналасуы оқу орнын бітіргеннен кейін жыл ішінде жүзеге 

асырылады.  Мәртебе қызметкермен мерзімсіз еңбек шарты жасалған сәттен 

бастап екі жыл ішінде бір мәрте жарамды болады; 

17) Уәждеме  – еңбек тиімділігіне, Компания мақсаттарына қол жеткізуге 

бағытталған қызметке  қызметкерді немесе қызметкерлер тобын ынталандыру 

процесіне әсер ету тетігі;   

18) Тәлімгер жас – мамандардың қызметіне тікелей басшылықты жүзеге 

асыратын, олардың кәсіптік дамуына қолдау көрсететін Компанияның   

жоғары білікті қызметкері; 

19) Қызметті бағалау – қызметкерлердің өздерінің лауазымдық 

міндеттерін орындауының және олардың алдына қойылған мақсаттарға қол 

жеткізудің тиімділігін анықтау рәсімі; 

20) Өкілдік  – Компания өкілдігі; 

21) Кәсіптік стандарт – кәсіптік қызметтің нақты бір саласында әртүрлі 

біліктілік деңгейлері бойынша қызметкерлердің біліктілігіне және 

құзыреттігіне қойылатын көп функциялы нормативтік құжат; 

22) Филиалдар – Компанияның филиалдары. 

 

3. ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ЖАЛДАУ САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТ  

 

3.1. Адам ресурстарын сапалық және сандық жоспарлаудың кешенді 

жүйесін енгізу 

11. Компанияда адам ресурстерін жоспарлау саласындағы біздің 

пайымымыз – кадрлар санын және кәсіптік-біліктілік құрылымын жоспарлау 

Компанияның даму стратегиясына сәйкес, жастық жағдайды, кадрлық 

әлеуеттің серпінін, кадрлардың табиғи түрде азаюын, қосымша қажеттілігін  

есепке ала отырып, құрылған, бизнес-бағыттардың  персоналға қажеттілігін 

болжау негізінде Компанияның даму стратегиясына сәйкес құрылуы тиіс.   

12. Компанияда адам ресурстерін жоспарлау саласындағы стратегиялық 

мақсат стратегиялық деңгейде адам ресурстерінің жағдайының тұтастай 

суретін көруге мүмкіндік беретін адам ресурстерін сапалық және сандық 

жоспарлаудың бірыңғай жүйесіне  барлық филиалдар мен өкілдіктерді 

интеграциялау болып табылады.  

13. Адам ресурстарын жоспарлау Компания үшін жаңа және 

басымдықты бағыт болып табылады. Осы бағытты табысты іске асыру 

мақсатында мынадай іс-шаралар жүзеге асырылатын болады: 

1) Персонал жұмысын, санын және құрылымын талдау, ұйым ішінде 

бөлімшелер арасындағы функциялардың қайталануын (қосарлануын) 

болдырмау;   

2) Персонал құрылымында және өндірістік басқаруда: әкімшілік-

басқарушылық және өндірістік персонал арасындағы, орталық аппарат, 

филиалдар мен өкілдіктер арасындағы сәйкессіздікті болдырмау;   
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3) Әкімшілік-басқарушылық және өндірістік персоналдың пошта-

жинақ саласындағы лидер компаниялар деңгейіндегі үлес қатынастарын 

талдау;   

4) Лауазымдық нұсқаулықтардың біріздендірілген нысаны мен 

мазмұнын жетілдіру, оларды іріктеу, жалдау, орын ауыстыру кезінде 

пайдалану; 

5) Адам ресурстерінің сандық-сапалық көрсеткіштерін көрсететін, 

арнайы әзірленген нысан бойынша деректерді жүйелі жинауды көздейтін, 

персоналдың сандық-сапалық сипаттамаларын есепке ала отырып, бизнес-

бағыттар бөлінісінде персоналға қажеттілікке бағдар алу, кадрлардың 

жылыстау деңгейін, табиғи азаюын, қосымша қажеттілігін есепке ала отырып, 

бизнес-бағыттар бөлінісінде таяу бес жылға даму болжамы;   

6)  Кадрлық әлеуеттің жағдайын ұдайы және тұрақты бағалау;   

7) Персонал жылыстауын санаттар және бағыттар бойынша талдау;   

8) Компания персоналдарының жылыстау факторларын талдау;   

9) Бейімділікті арттыруға және персоналдың жылыстауын төмендетуге 

кешенді тәсіл әзірлеу;   

10) Өндірістік персоналдың санын анықтаудың нормативтік-негізделген 

әдістерін жетілдіру. Нормативтік сан өндірістік персоналдың дәл санын 

анықтауда сәйкессіздікті түзетудің пәрменді инструменті болуы, сондай-ақ 

өндірістік бөлімшелердің пропоционалды дамуын қамтамасыз етуі тиіс; 

11) Әкімшілік-басқарушылық персоналдың санын анықтаудың 

нормативтік-негізделген әдістерін әзірлеу және енгізу;  

12) Процесті автоматтандыру, бүкіл Компания бойынша жедел 

ақпараттар бағытталатын орталықтандырылған дерекқорларды құру.   

 

3.2. Кадрлық қамтамасыз ету мәселелерінің негізі ретіндегі пошта-

жинақтау саланың кәсіптік стандарттарын әзірлеу және енгізу   

 

14. Кәсіптік стандарттарды енгізу саласындағы біздің пайымымыз – 

филиалдардың немесе өкілдіктердің орналасқан жеріне қарамастан, қазіргі 

күннің халықаралық талаптарына сәйкес келетін, қызметкерлерге қойылатын 

бірыңғай біліктілік талаптар.   

15. Осы бағыттағы негізгі іс-шаралар: 

1) Кәсіптік қызметке функционалдық талдау жасау әдістемесін әзірлеу 

және кәсіптік стандарттарды әзірлеу; 

2) Компаниядағы қазіргі лауазымдарды және жұмыс позицияларын 

(разрядтарды) сәйкестендіру және біріздендіру. Негізгі кәсіптерді  анықтау 

мақсатында кәсіптердегі лауазымдарды/позицияларды топтастыру; 

3) Кәсіптерді еңбек қызметінің түрлері бойынша бөлу, біліктілік 

деңгейін анықтау, сондай-ақ жұмыс өтіліне   және біліктілік деңгейлері 

бойынша кәсіптік білімге қойылатын талаптарды анықтау мақсатында кәсіптік 

қызметтің функцоионалдық талдауын жүргізу; 
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4) бірыңғай форматты ескере отырып, бизнес-бағыттар бойынша 

кәсіптік стандарттарды әзірлеу. Кәсіптік стандарттардың жобаларын келісу 

және сараптама жасау болып табылады.  . 

 

3.3. Жастар саясатын әзірлеу және іске асыру   

 

16. Жастар саясатын әзірлеу және іске асыру саласындағы біздің 

пайымымыз – кәсіптік салада базалық білімі бар, Компания табыстарына жеке 

үлесінің жоғары нәтижесіне ынталанған, Компанияның корпоративтік 

құндылықтарын түсінетін және қабылдайтын Қазақстан Республикасының 

неғұрлым талантты жастар үшін қолайлы қызметкердің жоғарғы 

тартымдылығы мен мәртебесі.    

17. Компанияның жастар саясатын әзірлеу және іске асыру саласындағы 

стратегиялық мақсат бизнес-бағыттардың қажеттіліктеріне сәйкес  жас 

мамандарды жоспарлы мақсатқа бағыттап даярлау болып табылады.   

18. Жастармен жұмыс істеу бойынша іс-шаралар  төмендегідей  бірнеше 

деңгейді қамтиды: 

1) 1-деңгей «Жоғары оқу орнына дейінгі даярлық»: Компания 

қатысатын өңірлерде орталықтандырылған конкурстық іріктеу және ең жақсы  

талапкерлердің оқытылуын қаржыландыруды ұйымдастыру арқылы, 

Компанияда талап етілген мамандықтар бойынша білім алу бойынша талантты 

оқушылармен  жоспарлы жұмыс; 

2) 2-деңгей «Оқу мекемелерімен жұмыс»: бүкіл оқу кезеңі ішінде 

студенттердің өндірістік практикадан өтуін немесе Компания жобаларына 

қатысуын қамтамасыз ету, сондай-ақ әзірленетін кәсіптік стандарттарға және 

оқу мекемелері түлектерінің кәсіптік және іскерлік құзыреттері деңгейіне 

қойылатын талаптарға сәйкес оқу бағдарламаларын жетілдіру саласында оқу 

мекемелерімен ынтымақтастық; 

3) 3-деңгей «Тағылымдамашымен жұмыс»:  әлеуметтік қолдау және 

еңбекке ақы төлеуді қамтамасыз ету   шарттарында тәлім алушылар ретінде 

Компания штатына ең жақсы түлектерді алу, кәсіптік стандарттардың 

талаптары негізінде екі жылдық дербес даму жоспарын әзірлеу және олардың 

кәсіптік дамуының үздіксіз мониторингі.   

19. Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай шарттарды 

сақтау қажет: 

1) жастар саясатын іске асыруға орталықтандырылған тәсіл мұнда 

жауапкершілік осылайша бөлінеді:  

Компанияның тиісті бизнес-бағыттының басшылары – бизнес-

бағыттың жас мамандарға қажеттілігін анықтауды, конкурстық іріктеу               

қорытындыларын бекітуді, степендиялар беру мен штатқа тағылымдамашыны 

қабылдауды қаржыландыру бойынша жобаларды, тәлім алушыларды 

даярлаудың екі жылдық бағдарламасының аралық және соңғы нәтижелерін 

бақылауды  қоса, саясатты іске асыруда  жетекшілік ету;  
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Компанияның тікелей басшылары немесе мамандары арасынан 

тәлімгер – тағылымдамашыларды коучинг құралының (тәлімгерді қосымша 

материалдық ынталандыру шартында) көмегімен іс жүзінде кәсіби дамыту; 

ДКП – әдіснамалық құралдармен қамтамасыз ету, Компанияны дамыту 

бағдарламасын іріктеу және әзірлеу рәсімдерін үйлестіру;   

ДКП, филиалдар мен өкілдіктердің кадрлық қызметтері, филиалдар мен 

өкілдіктердің басшылығы - жас мамандарды даярлау мен дамыту үшін 

оқытуды және өзге де бағдарламаларды қаржыландыруды ұйымдастыру; 

Компанияның штат кестесіне тағылымдамашы лауазымын енгізу – 

жұмыс тәжірибесіз оқу мекемесін бітірген түлекке бастапқы позициясын;  

Жұмыс орнында оқытуды көздейтін тағылымдамашыларды  дамытудың 

дербес жоспарын әзірлеу және бекіту, кәсіби және іскерлік машықтарға дербес 

және корпоративтік оқыту, жобаларға қатысу және т.б.; 

Студенттерді даярлау (оқыту) бойынша бюджетті қалыптастыру және 

басқару ДКП ұсынымдары  негізінде ДКП,  филиалдар мен өкілдіктердің 

кадрлық қызметтері жүзеге асырады; 

тағылымдамашыларды дамыту бойынша бюджетті қалыптастыру және 

басқару жүзеге асырылады,  бұл ретте қаражат мөлшері жас мамандарды 

әлеуметтік қорғаудың негізгі құралдарымен және еңбегіне қолайлы ақы  

төлеуді толық мөлшерді қамтамасыз етуді көздеуі тиіс. 

  

3.4. Персоналды  іріктеу және жалдау жүйесін жетілдіру  

20. Персоналды іріктеу және жалдау жүйесін жетілдіру саласындағы 

біздің пайымымыз – қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келетін барлық 

үміткерлерге, олардың  кәсіби сапаларын объективті бағалауға тең мүмкіндік 

ұсынатын бос жұмыс орындарына конкурстық іріктеудің ашық рәсімі. 

21. Компанияда персоналды іріктеу мен жалдау жүйесін жетілдіру 

саласындағы стратегиялық мақсат  Компанияның  бизнес-бағыттарының 

мамандарды іздеу және іріктеу  сапасын жетілдіру, сондай-ақ бейімдеу іс-

шараларын іске асыру арқылы жоғары білікті мамандарға қажеттілігін 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін персоналды іріктеу және жалдау 

саласында бірыңғай тәсілдерді енгізу болып табылады. 

22. Бүкіл Компания бойынша бірыңғай тәсілді қолдану мақсатында 

мынадай іс-шаралар іске асырылатын болады: 

1) ішкі үміткерлердің бірыңғай дерекқорлары – мамандарды іздеудің 

(лауазымға тағайындалған қызметкерлердің жалпы санынан кемінде 70%) 

басым нысаны, соның ішінде жоғары білікті және болашағы бар 

қызметкерлерді  компанияда жоспарлы мансаптық өсіру арқылы ұстауға, 

корпоративтік  білімін, машықтары мен дағдыларын сақтауға  бағытталған, 

басшы лауазымдарына тағайындау; 

2) сыртқы конкурстық іріктеу шарттарын жүйелі және міндетті сақтау 

– Компания сайтында және/немесе бұқаралық ақпарат құралдарында бос 

жұмыс орындары туралы хабарландыруларды жариялау, үміткерлердің 

біліктілік талаптарына сәйкестігіне түйіндемеге талдау жасау, іріктеу 

рәсімдері (тестілеу, әңгімелесу, ассессмент-орталықтар және т.б.) және 
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конкурстық комиссияның ұсынымы бойынша  жұмыс берушінің түпкілікті 

шешім қабылдауы; 

3) ДКП мамандарын және филиалдар мен  өкілдіктердің кадрлық 

қызметтерін және желілік менеджерлерді қолданылатын тәсілді келісіп 

сақтауды қамтамасыз ету үшін персоналды іріктеу машықтарына үздіксіз 

бірлесіп оқыту жүйесі;  

4) жаңа қызметкердің өзі атқаратын қызметіне тез бой үйретуді, жаңа 

ұжымда психологиялық ауыртпалық төмендету, қанағаттанушылықты дамыту 

және уәждемені арттыру, Компанияның позитивтік имиджін қалыптастыр 

мақсатында арнайы әзірленген бейімделу  іс-шараларын тұрақты өткізу;  

5) филиалдар мен өкілдіктердің персоналды ашық конкурстық 

іріктеудің және бейімдеудің қағидаттарын қамтамасыз ету бойынша тұрақты 

есептілігі. 

 

4. ПЕРСОНАЛДЫ ДАМЫТУ САЛАСЫНДАҒЫ САЯСАТА 

4.1. Персоналды оқыту жүйесін жетілдіру 

23. Персоналды оқыту жүйесін жетілдіру саласындағы біздің 

пайымымыз – Компанияның әрбір қызметкеріне қойылған міндеттерді 

тиімдірек орындауға мүмкіндік беретін қажетті білім мен машықтарды игеру 

және дамыту үшін біліктілікті арттыру курстарынан тұрақты өту арқылы  

кәсіби дамуда тең мүмкіндіктер мен қолдауды ұсыну. 

24. Компанияда персоналды оқыту жүйесін жетілдіру саласындағы 

стратегиялық мақсат бизнес-міндеттерді сапалы орындау үшін персоналды 

кәсіби даярлаудағы қажеттілікке дербестендірілген ден қоюға мүмкіндік 

беретін Компанияның стратегиялық мақсаттарына сәйкес персоналды оқытуға 

және дамытуға бірыңғай корпоративтік тәсілдерді енгізу болып табылады. 

25.  Оқудың тиімді корпоративтік жүйесін құру мақсатында Компания 

персоналды оқыту жүйесінің бірыңғай қағидаттарын енгізу бойынша  

мынадай іс-шараларды көздейді: 

1) қызметкердің кәсіби дамуын бағалау нәтижелерін қойылған 

стратегиялық және/немесе оперативтік міндеттерге қол жеткізу үшін қажетті 

біліммен және машықтармен салыстыру негізінде оқуға қажеттілікті анықтау; 

2)  Компания қызметкерлерін оқытудың Бірыңғай күнтізбелік 

жоспарын  оқытудың жалпы корпоративтік тақырыбын анықтай отырып, 

қалыптастыру; 

3) Оқытудың Бірыңғай күнтізбелік жоспарына сәйкес  Тренинг-орталық 

негізінде оқытудың корпоративтік стандарттарын ескере отырып және ішкі 

тренерлердің қатысуы кезінде оқытуды іске асыру;  

 4) Сауалнама жүргізу арқылы оқытудың тиімділігін бағалау,  

қызметкердің қызметіндегі немесе тәртібіндегі өзгерістер дәрежесін, 

инвестицияларды қайтару есебін немесе  еңбек өнімділігінің артуын  

басшының бағалауы; 

4) Жалпы корпоративтік оқытуды ұйымдастыру және Компания 

басшыларын дамыту.  
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4.2.  Персоналды оқыту және дамытудың корпоративтік 

инфрақұрылымын құру және қолдау 

 

26. Персоналды оқыту және дамытудың корпоративтік 

инфрақұрылымын құру және қолдаудағы біздің пайымымыз –  Компания 

қызметінің  бәсекеге қабілеттілігі мен  экономикалық тиімділігін арттыруға 

қол жеткізу үшін барлық деңгейдегі персоналды үздіксіз корпоративтік оқыту 

және дамыту жүйесін құру және қолдау.   

27.   Компанияда оқытудың корпоративтік инфрақұрылымын құру және 

қолдаудың және персоналды дамытудың стратегиялық мақсаты Компанияны 

дамыту стратегиясымен өзара байланыстағы кадрларды даярлаудың  

корпоративтік жүйесін құру, тиімді технологияларды беру және  жаппай 

оқыту арқылы бүкіл компания бойынша бизнесті жүргізудің  бірыңғай 

корпоративтік мәдениетін тарату үшін білімді басқару жүйесін құру болып 

табылады. 

28. Осы бағытты табысты іске асыру мақсатында мынадай іс-шаралар 

жүзеге асырылатын болады: 

 1) Дүниежүзілік Пошта одағының модульді программаларын, РСС 

барлық қатысушы елдердің  программаға  кейін қол жеткізуін ескере отырып, 

іске асыру; 

 2) Компанияның жеке филиалына мынадай міндеттерді іске 

асыратын Тренинг орталығын енгізу:  

Оқыту орталығы – персоналды жүйелі үздіксіз көп деңгейлі оқытуды 

енгізу, соның ішінде қашықтықтан оқытуды енгізу;   

Бағалау және тестілеу орталығы – кәсіптік  құзыреттіктің корпоративтік  

стандарттарын қалыптастыру, әрбір лауазым үшін қажетті кәсіби білімнің, 

машықтардың,  дағдылардың, іскерлік және жеке басының сапаларының 

деңгейін өлшеу; 

Білім басқару орталығы – білімді  корпоративтік басқару 

технологияларын өңдеу және бүкіл Компания бойынша тарату;   

Кәсіби мамандардың  интерактивті қарым-қатынас орталығы   –  

қызметкерлерге білімдерімен және машықтарымен бөлісуге ғана емес, 

идеялардың тұрақты ағынын өрістету үшін бастапқы нүкте болып қызмет 

етуге және сонысымен кәсіби қоғамдастықта неғұрлым креативті кәсіби 

мамандарды анықтауға мүмкіндік беретін корпоративтік портал құру; 

Персоналдың аутсорсингі бойынша  қызметтер ұсыну орталығы   – 

Орталық аппараттың негізгі және қосымша  бизнес-процестері санын 

оңтайландыру, персоналды ұсыну бойынша қызмет көрсетудің сапасын 

қамтамасыз ету.   

 

4.3. Персоналды бағалау  жүйесін жетілдіру   

29. Персоналды бағалау жүйесін жетілдіру саласындағы біздің 

пайымымыз   – объективті бағалау  арқылы стратегиялық міндеттерге сапалы 

қол жеткізуге бағытталған  қызметкерлер қызметінің тиімділігін басқарудың 
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икемді ашық жүйесі және қызметкерлердің қызметінің нәтижелігінің 

тиімділігі мен іскерлік құзыреттігін кәсіби дамытуды қамтамасыз ету. 

30. Компанияда персоналды бағалау жүйесін  жетілдіру саласындағы  

стратегиялық мақсат Компанияның стратегиялық міндеттерге жетуіне 

қызметкерлердің тартылу дәрежесіне сәйкес барабар материалдық және 

материалдық емес сыйақы беру үшін персоналдың нәтижелігі мен кәсіби 

дамуын бағалауға қойылатын бірыңғай талаптар негізінде  персоналды 

бағалаудың ашық жүйесін енгізу болып табылады.   

31. Осы бағытты табысты іске асыру мақсатында мынадай іс-шаралар 

жүзеге асырылатын болады: 

1) Компанияның стратегиялық міндеттеріне сәйкес  барлық 

қызметкерлердің, соның ішінде басқарушы персоналдың қызметінің 

мақсаттарын қалыптастыру;  

2) ұсынылатын әдіснамаға және нормативтік бөлудің қисық  сызығын 

сақтауға сәйкес барлық деңгейдегі персоналдың қызметінің нәтижелігін және 

кәсіби дамуын бағалау;   

3) басшылықты және желілік менеджерлерді персоналды бағалау 

дағдыларына үздіксіз оқыту, соның ішінде сапалы кері байланысты жүргізу;   

4) қызметкерлердің лауазымдық жалақысының мөлшерін өзгерту, 

олардың мансаптық өзгерістері оқыту мен дамудағы қажеттілігін анықтау 

туралы шешім қабылдау кезінде бағалау нәтижелерін пайдалану; 

5) лауазымның бейімін қалыптастыру және кәсіби даму деңгейіне 

қойылатын талаптарға сәйкес  қызметкерлерді бағалау үшін кәсіби және 

іскерлік құзыреттікке базалық сыныптауышты  әзірлеу, оқытуға қажеттілікті 

анықтау;    

6) Компания басшылығын жалпы тәсілден ауытқудағы қандай да бір 

байқалатын үрдістер және осындай ауытқушылықтардың салдарлары туралы 

уақтылы хабарландыру. 

 

4.4. Кадрлық резервті қалыптастыру және дамыту   

32. Кадрлық резервті қалыптастыру мен дамытудағы біздің пайымымыз 

– ішкі кадрлық әлеуетті тұрақты өсіру және Компанияның стратегиялық 

мақсаттарына қол жеткізуде жүйелілік пен жоғары тиімділікті қамтамасыз 

етуге қабілетті өзіміздің басқарушылық кадрларды тәрбиелеу,  корпоративтік 

мәдениетті, озық бизнес-практикалар мен корпоративтік дәстүрлердің 

сабақтастығын дамыту арқылы барлық деңгейдегі ұйымдарда  

перспективалық, жоғары кәсіптік және жоғары нәтижелерге қол жеткізуге 

уәждемелік  қызметкерлердің болуы;     

33. Компанияның кадрлық резервін қалыптастыру мен дамыту 

саласындағы стратегиялық мақсаттар бос жұмыс орындары туындаған кезде, 

сондай-ақ бизнесті кеңейту (Қазақстан Республикасының және шетелде  

активтерді сатып алу және жаңа компанияларды бекіту) жағдайында орын 

ауыстыру жағдайында басқарушылық және басшылық позицияларға орналасу 

үшін кейін резервшілерді  дамыту арқылы Компанияның  бірыңғай кадрлық 

резервін қалыптастыру, Компанияның Бірыңғай кадрлық   резервін, әрбір 
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қызметкерге түсінікті оның ашықтығын, әділеттілігі мен әділдігін қамтамасыз 

ететін регламенттелген біріздендірілген іріктеу және қалыптастыру тетігін 

енгізу    болып табылады.  

34.  Осы бағытты табысты іске асыру мақсатында мынадай іс-шаралар 

жүзеге асырылатын болады:   

1) «Самұрық-Қазына» АҚ топтарының тұрақты калибрлеу сессиялар 

мен сабақтастық жоспарларын әзірлеу арқылы Бірыңғай кадрлық резервті  

қалыптастыру бойынша «Самұрық-Қазына» АҚ жобасы шеңберінде 

Компанияның басқарушылық кадрлық резервін қалыптастыру; 

2) Резервшілерді бағалауға және дамытуға қойылатын бірыңғай 

талаптарға сәйкес Компанияның әкімшілік Бірыңғай кадрлық резервін 

қалыптастыру және дамыту;   

3) Компанияның бос жұмыс орындарына резервшілерді қарау және 

тағайындаудың бірыңғай тәртібін енгізу.    

 

5. ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЫНЫҢ САПАСЫН АРТТЫРУ   

5.1. Қызметкерлерге еңбекақы төлеу және материалдық ынталандыру 

жүйесін жетілдіру   
35. Еңбекке ақы төлеу саласындағы біздің пайымымыз – еңбектің 

өнімділігін арттыру үшін жеткілікті уәждемелік әсерге ие,   Компанияның 

жалпы мақсаттарына қол жеткізуге қызметкерлердің үлесін объективті 

бағалауға мүмкіндік беретін пошта-жинақ саласының жақсы мамандарын 

тарту мүмкіндігін беретін бәсекеге қабілетті еңбекке ақы төлеу жүйесі.   

36.  Компанияда  еңбекке ақы төлеу жүйесін жетілдіру  төлем жүйесін 

дамытуға, еңбек нәтижелеріне  байланысты көтермелеу және сыйақы беруге 

бағытталған, Компанияның  барлық өңірлерді қатысуымен еңбекке ақы төлеу 

саласындағы бірыңғай саясатты қалыптастыру және іске асыру болып 

табылады.    

37. Компанияда уәждік және ынталандыру  тетігін әзірлеу кезінде 

мынадай сыйлықақы түрлері пайдаланылады:   

1) Тікелей материалдық сыйақы; 

2) Тікелей емес материалдық көтермелеу (қызметкерлерді әлеуметтік 

қорғау бағдарламасын, соның ішінде  Компанияның ішкі құжаттарында 

көзделген бағдарламаларды қамтиды); 

3) Материалды емес көтермелеу. 

38. Қызметкерлермен қарым-қатынастарда  еңбекке ақы төлеу 

мәселесінің негізге алынатын сипаттауын есепке ала отырып, Компания 

қойылған мақсаттарға қол жеткізу мақсатында мынадай іс-шараларды жүзеге 

асырады: 

1) Тарифтік жүйеге негізделетін,жұмыс мамандықтарға еңбекақы 

төлеу, бұл  қызметкерді сыныптауға және жұмыстың күрделігіне сәйкес 

тарифтік ставканы белгілеуге  мүмкіндік береді;      

2) Лауазымның, оның белгілі грейдке тиістілігінде көрініс тапқан, 

сондай-ақ қазіргі диапозон ішіндегі еңбекке ақы төлеу деңгейінде көрініс 
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тапқан  салыстырмалы салмағын есепке алуға мүмкіндік беретін әкімшілік-

басқарушылық персоналдың еңбегіне ақы төлеу  үшін грейдирлеу жүйесін 

енгізу;   

3) Еңбек өнімділігінің өсуін есепке алатын, қызметкер лауазымдық 

міндеттерін орындағаны үшін және  белгілі бір кезеңге жұмыстың қол 

жеткізілген нәтижелері мен тиімділігі үшін қызметкерлерді көтермелеуге 

құрылған жүйенің сыйлықақылық төлем/сыйақыларын алатын еңбекке ақы 

төлеу жүйесін құру;   

4) Еңбек өнімділігінің өсуін өзара байланыстыруды есепке ала отырып, 

еңбекақы деңгейінің өсуін талдау;   

5) Компания үшін бірыңғай көрсеткіштер жүйесін енгізу, оның 

көмегімен қызметкерлердің нәтижелілігі бағаланады;   

6) Компания мен Жалғыз акционердің мүдделеріне жауап беретін 

міндеттерді орындаумен  жылдық сыйақының өзара байланысын қамтамасыз 

ететін басшы қызметкерлерге сыйақы беру жүйесін; сыйақы мөлшерін 

анықтау механизмінің ашықтығы мен оңайлығын; Тұтастай алғанда басшы 

мен Компания қызметінің нәтижелерінен сыйақы мөлшерінің 

байланыстылығын жетілдіру; Бір жыл қорытындылары бойынша басшы 

қызметкерлерге сыйақы төлеу үшін негізгі талаптар мыналар болып табылады: 

есептік жылға  шоғырландырылған қорытынды пайда көрсеткіштерінің  өткен 

жылмен салыстырғанда өсуі және Компанияның қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді стратегиялық мақсаттарына сәйкес келетін ҚНК бойынша 

белгіленген нысаналы мәндерді орындау; 

7) персоналдың  уәждеме жүйесіне қанағаттану деңгейін сауалнама 

жүргізу жолымен тұрақты мониторингі, бұл Компания  қолданып отырған 

күштің  тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді; 

8) қызметкерлермен кері байланыс қызметкерлердің өмір сүру деңгейін 

жақсартуға бағытталған қазіргі еңбек ақы төлеу жүйесін жетілдіру  бойынша 

Компания қолданып отырған бастамашылықтар туралы  оларды 

хабарландыруға мүмкіндік береді;   

9) еңбек рыногында салыстырмалы қызметтерге ақы төлеу деңгейінің 

мониторингі, бәсекелестер (HR-бенчмаркинг) деңгейімен салыстыру, еңбек 

рыногындағы Компания жағдайын анықтау. Еңбекақы төлеудегі 

Компанияның бәсекеге қабілеттілік деңгейін анықтау кезінде  

қызметкерлердің негізгі сыйақылар деңгейі мен сыйлықақылар төлеу деңгейі 

есепке алынады;    

10)  инфляцияны және Компанияның  қаржылық мүмкіндіктері есепке 

алына отырып, еңбекке ақы төлеу деңгейін қайта қарау.   

 

5.2. Қызметкерлерді әлеуметтік қолдау жүйесін жетілдіру  
39. Әлеуметтік қолдау саласындағы біздің пайымымыз – Компанияның  

әлеуметтік жауапкершілігі  кодексінің ережелерімен  расталған және 

бекітілген, өзінің жұмыс берушісінің әлеуметтік жауапкершілігіне  сенімді, 

әлеуметтік қорғалған  Компанияның қызметкері. 
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40. Компанияда  қызметкерлерді  әлеуметтік қолдау жүйесін 

жетілдірудің стратегиялық мақсаты  әлеуметтік саясатты іске асыруда 

бірыңғай корпоративтік тәсілдерді әзірлеу және енгізу болып табылады.    

41. Компания  ұсынылатын қызметтер тізбесі туралы Компания 

қызметкерлерді  хабарландыру,  басқа ұйымдардың  әлеуметтік пакеттерімен 

салыстыру,  Компанияның қызметкерлердің әлеуметтік қорғалуын жақсартуға 

бағытталған қолданылып отырған бастамашылығы жөніндегі шараларды, 

қызметкерлерге компанияға оның сенімділігі мен  ақталған бейімділігін 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін қызметкердің  толық бейнесін көру 

мақсатында қабылдайтын болады.  

42. Осы бағытты табысты іске асыру мақсатында  мынадай іс-шаралар 

жүзеге асырылатын болады:  

Денсаулық сақтау саласында: 

1) Барлық жұмыс орындарының санитарлық-гигеналық жағдайларын 

қамтамасыз ету және жұмыс үшін қолайлы жағдайлар жасау;   

2) Қызметкерлердің денсаулығын қорғауға бағытталған іс-шараларды 

ұйымдастыру және қаржылық қамтамасыз ету;   

3) Персоналдың әртүрлі  санаттары үшін көп деңгейлі  корпоративтік 

ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасын енгізу; 

4) Сақтандырудың  корпоративтік жүйесін енгізу; 

5) Қызметкерлерді, соның ішінде жұмысқа  қабылдау кезінде 

профилактикалық қарап тексеруді жүргізу; 

6) Корпоративтік  бұқаралық ақпараттық құралдарын пайдалана 

отырып, салауатты өмір салтын жүйелі үгіттеуді және қызметкерлер арасында 

профилактикалық медициналық іс-шараларды жүргізу.  

43. Қызметкерлерге әлеуметтік жеңілдіктер беру саласында: 

қызметкерлерге материалдық көмекті және  әлеуметтік жеңілдіктердің басқа 

түрлерін ұсыну жүйесін жетілдіру. 

44. Салауатты өмір салтын дамыту және қолдау саласында: мәдениет пен 

денсаулықтың корпоративтік бағдарламаларын өткізу. 

45. Зейнеткерлерді қолдау саласында: жұмыс істемейтін зейнеткерлерді 

қолдаудың корпоративтік бағдарламасын әзірлеу   (консультанттар, 

сарапшылар ретінде тарту және т.б.),  қызметкерлердің зейнетке шығуы 

бойынша іс-шараларды іске асыру, оңтайлы ынталандыру пакеттерін ұсыну 

(зейнетке уақтылы шығу кезінде барынша игіліктер алу, зейнетке шығу 

мерзімін ұзартқан кезде өтемақы көлемін төмендету); жұмыс істемейтін 

зейнеткерлердің моральдық-психологиялық  қолдау көрсету үшін Компания 

өткізетін мерекелік және  салтанатты іс-шараларға қатысуын ұйымдастыру.    

46. Қызметкерлерді материалдық емес көтермелеу саласында: Компания 

қызметкерлерін марапаттау жүйесін одан әрі дамыту, ведомстволық және 

мемлекеттік наградалармен марапаттау. Жыл сайын үздік қызметкерлер 

анықталатын және наградаға ұсынылатын болады. Пошта-жинақ саласын 

дамытуға енгізген үлесі үшін, жоғары өндірістік және  экономикалық  

көрсеткіштері үшін саланың қызметкерлері, ардагерлер Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік және ведомстволық наградаларға, 
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Компанияның  құрмет грамотасын Компанияның ескерткіш белгісін беруге 

Басқарма төрағасының алғыс хатына, бағалы сыйлықтарға ұсынылады.             

 

6. КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ КОМПАНИЯНЫҢ 

МАҚСАТТАРЫ МЕН ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ТАРАТУ САЯСАТЫ 

 

6.1. Корпоративтік мәдениетті дамыту   

47. Біздің Компанияның корпоративтік мәдениетіне пайымымыз   – 

Компанияның барлық қызметкерлері жауапкершілігінің жоғары деңгейі, ол 

Компанияның негізгі құндылықтарымен сәйкестенуі, табанды, бастама 

жасаумен  іске асырылуы, жұмыстың жоғары сапасы және оның нәтижелері, 

еңбек жағдайлары – жұмыс жағдайлары, жұмыстың маңыздылығы,еңбекпен 

аса қанағаттанушылық, сондай-ақ қызметкердің өзі деп түсініледі.  

48. Компанияда корпоративтік мәдениетті дамыту саласындағы 

стратегиялық  мақсат– Компанияның іс бар, ұйымдастырудың кез келген 

деңгейіндегі әрбір қызметкердің негізгі бизнес мәселелерді шешуге 

тартылуының жоғары деңгейіне ықпал ететін  шығармашылық, 

жаңашылдыққа ашық  атмосфера құру, географиялық орналасуына   және 

ұйымдық тиістілігіне, Компанияға қарамастан бірлікті және ішкі келісімділікті 

түсіну.  .  

49. Осы бағытты табысты іске асыру мақсатында  мынадай іс-шаралар 

жүзеге асырылатын болады: 

1) Компания бойынша  жұмысымыз құрылатын құндылықтар мен 

этикалық қағидаттарды бекітетін, Компания қызметкері үшін тәртіптің 

бірыңғай стандартарын айқындайтын бірыңғай Іскерлік этикасы кодексін 

енгізу; 

2) Компанияның стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін тарататын 

жүйені құрупостроение системы трансляции стратегических целей и задач 

Компании; 

3) қарауымызда бар барлық коммуникация арналарын, соның ішінде 

корпоративішілік порталды, баспа басылымдарын, хабарландырулар тақтасын 

Компанияның корпоративішілік өзара іс-әрекеттерді күшейтуге мүмкіндік 

беретін ішкі таратуларды белсенді дамыту; 

4) командалық жұмысты (team building), қолайлы және шығармашылық 

атмосфераны күшейтетін,  ұжымды эмоциялық біріктіретін, қызметкерлердің 

бейілділігін арттыратын әртүрлі корпоративтік іс-шараларды өткізу, бұл үшін 

персоналдың барлық деңгейлері  үшін әртүрлі конкурстар өткізілетін 

болады(мысалы, «Лауазымы бойынша ең үздік», «Үздік қызметкер», «Үздік 

команда», «Үздік құрылымдық бөлімше»), бейне-құттықтаулар және 

басқалары белсенді енгізілетін болады; 

5) кезеңділік негізінде кері байланыс алу мақсатында Компания 

қызметкерлерінің  қанағаттанушылық, тартылушылық, бейілділік тұрғысында 

персоналға сауалнама өткізілетін болады;  
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6) Компанияның негізгі қағидаттарының сақталуын реттеу және 

бақылау үшін кез келген деңгейдегі және кез келген географиялық орналасқан 

қызметкерлерге арналған этикалық мәселелер бойынша  кері байланыс  жүйесі 

құрылатын болады. Қажет болған жағдайда кез келген қызметкер 

Омбудсменге немесе   КСД жүгінуі мүмкін, ол мұны ішкі құжаттарға сәйкес 

жасырын да, персондандарылып та жасай алады. Кез келген жағдайда барлық 

«дабылдар» түгел  мәліметке алынатын болады және  олар бойынша  ішкі 

тексеріс жүргізілетін болады.    

 

6.2. Компанияның Кадр саясатын іске асыруда басшы қызметкерлердің 

және желілік менеджерлердің жауапкершілігін күшейту 

 51. Кадр саясатын іске асыру үшін жауапкершілікті бекітудегі  біздің 

пайымымыз: КСД, кадрлық қызметтің мамандары қолдау көрсететін желілік 

менеджерлердің рөлін кеңейту,  басшы қызметкерлер және желілік 

менеджерлерге кадрлық шешімдерді іске асыру үшін жауапкершілігін бекіту, 

HR-қызметі әзірлеген инструменттерді акцент басқарушы деңгейге 

ауыстырылатындай пайдалану. 

 52. Кадр саясатын іске асыруда  басшы қызметкерлер және желілік 

менеджерлердің жауапкершілігін күшейту саласындағы стратегиялық мақсат 

Компанияның жоғары басшылары мен желілік менеджерлер адам ресурстарын 

басқарудың әзірленген және жақсы үйлестірілген саясатын қабылдайтындай 

және оны өзінің оперативтік қызметінде КСД-мен және филиалдар мен 

өкілдіктердің  кадрлық қызметтерімен тығыз өзара іс-әрекет ете отырып, іске 

асыратындай ұйымдастырушылық ықпалдасуды құру болып табылады. 

 53. Компания басшысы мынадай талаптарды пайдалану үшін өзіне 

жауапкершілікті қабылдайды: 

 1)  Компания жобаларды іске асырумен байланысты қызметті жүзеге асырады 

Қазақстан Республикасы Еңбек кодексі мен мемлекеттің еңбек заңнамасын 

сақтауға; 

2) қызметкерлердің жұмыс орындарының жарықтандырылуы мен 

жағдайының қазіргі заманғы және жеткілікті деңгейін  қамтамасыз ету, 

3) Қызметкерлерді Компанияның мақсаттары мен міндеттері, Компания 

қызметіндегі  неғұрлым маңызды оқиғалар туралы  хабарландыру; 

4) қызметкерлерді жоғары нәтижелерге қол жеткізуге ынталандыру; 

5) қызметкерлердің кәсіби өсуін және  дамуын қолдау; 

6) Кадр саясаты қағидаларын сақтауды қамтамасыз ету; 

7) Компанияның корпоративтік мәдениеті мен корпоративтік рухты дамыту. 

 54. Желілік менеджерлер мынадай талаптарды сақтау үшін өзіне 

жауапкершілікті қабылдайды: 

 1)  жұмысын орындау үшін қызметкерлерге мынадай қажетті талаптар мен 

өкілдіктерді ұсыну қажет; 

 2) қызметкерді Компанияның, құрылымдық бөлімшенің  алдында тұрған 

жеке мақсаттары мен міндеттер туралы хабарландырсын, қызметкермен 

бірлесіп жеке мақсаттар мен міндеттер әзірлесін,оларды орындау нәтижелері  

бойынша кері байланыс ұсыну; 
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 3) қызметкерлерді оның қызметі саласындағы барлық маңызды оқиғалар 

туралы хабарландыру; 

 4) қызметкерге оның әлеуетін жетілдіру үшін мүмкіндіктер ұсыну; 

 5) қызметкерлерді оқытуға қажеттілік негізінде және оқыту жоспарына 

сәйкес оқыту іс-шараларына жіберу, қызметкердің алған білімі мен  

машықтарын қолдану дәрежесіне талдау жүргізу; 

 6) қызметкерді нәтижелерге қол жеткізуге ынталандыру және еңбек 

нәтижелері бойынша сыйақы беру; 

 7) Компанияның корпоративтік құндылықтарын қолдау және белсенді 

енгізу; 

 8) кадр саясатының негізгі ережелерін тиімді іске асыру Компанияда 

әзірленген және енгізілген кадрлық менеджмент инструменттерін жұмыста  

белсенді пайдалану. 

 55. Компанияның бірыңғай кадр саясатын іске асыруда басқарушы 

қызметкер мен желілік менеджерлердің жауапкершіліктерін күшейту 

мақсатында мынадай іс-шаралар өткізілетін болады: 

 1) желілік менеджерлердің персоналмен жұмыс істеу үшін қажетті 

құзыреттілікті дамыту, персоналмен жұмыс істеу бойынша өткілетін іс-

шаралардың маңыздылығын түсіндіру; 

 2) желілік менеджерлердің күнделікті міндетіне  бағалау жүйесі мен 

лауазымдық нұсқаулықтар арқылы  персоналмен жұмысты енгізу; 

 3) басқарушы қызметкер мен желілік менеджерлердің жұмысын нақты 

және айқын бағалау жүйесін әзірлеу және енгізу; 

 4) КСД және кадрлық қызметтер тарапынан басшыны консультациялық 

қолдауды қамтамасыз ету; 

 5) жоғары бөлімнің және желілік менеджердің көшбасшылығын дамыту 

бойынша бағдарламаларға бюджет бөлігін жоспарлау. 

 

6.3. Филиалдар мен өкілдіктердің кадрлық қызметтерін Кадр 

саясатының қағидаттары мен талаптарына сәйкес қайта ұйымдастыру 

 

  56. Персоналды басқару жүйесін  ұйымдастырудағы біздің пайымымыз: 

Компания персоналын басқару жүйесі  филиалдарда және өкілдіктерде 

кейіннен орталықсыздандырумен бірқатар маңызды функцияларды 

орталықтандыруды үйлестіру негізінде құрылады. 

 57. Мұндай жүйені құруға мыналар арқылы қол жеткізіледі: 

 1) персоналды басқару бойынша жұмысты әдістемелік жұмысты 

орталықтандыру, персоналды басқару жөнінде ішкі құжаттарды әзірлеу, 

персоналды басқаруға біріздендіру тәсілдерін қалыптастыру; 

 2) бүкіл Компания бойынша процестерді стандарттау; 

 3) корпоративтік кадр саясатының бірыңғай қағидаттарын және 

персоналмен жұмыстың корпоративтік стандарттарын енгізу; 

 4) филиалдар мен өкілдіктердің көрсеткіштерінің толассыз жүйесін және 

кадрлық есептілікті әзірлеу және енгізу; 

 5) персоналды басқарудың сараланған процестерін кадрлық аудитті 
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тұрақты өткізу арқылы бақылау; 

 6) кадрлық қызметтің рөлін олардың тікелей филиалдың және өкілдіктің 

бірінші басшыларына бағынысты болу жолымен күшейту; 

 7) қойылған мақсаттарды орындау үшін білікті мамандардың жеткілікті 

санымен кадрлық қызметтің жинақталуы; 

 8) персоналға және  HR-қызмет-жобаларына шығыстарды жеткілікті 

қаржыландыру. 

 58. осы бағытты табысты іске асыру мақсатында мынадай іс-шаралар 

жүзеге асырылатын болады: 

 а. HR саласында деректерді бірыңғай басқару жүйесі; 

 в. бизнес-процестерді талдау және персоналды басқару саласында үздік 

практикаларды іздеу; 

 с. кадрлық бизнес-процестерді оңтайландыру; 

 е. филиалдар мен өкілдіктер бойынша персоналды басқару сервисінің 

сапасын мониторингтеу жүйесі; 

 f. еңбекпен қанағаттанушылық, тәртіп пен тартылу деңгейін тұрақты 

мониторингтеу тұжырымдамасын әзірлеу. Инструментарийлер мониторингін 

әзірлеу. 

__________________________________ 


