
01.

Қазақстанда жасалған

beam.kz - колледж және университет 
түлектерін, студенттерін жұмысқа 
орналасуды білім ұйымдары мен 
жұмысберушілер арасында серіктесті орнату 
арқылы іске асыру

80+ университет 5000+ компания



02.

Компаниялар / 
Ұйымдар

Кадрлар бөлімі

Университеттер

Мансап орталықтары

Студенттер

Бірегей платформа
beam.kz



03.

Студенттерді мамандығы
бойынша жұмысқа
орналастыру мүмкіндігі

Цифрлық іс-шаралар
және вакансиялар 
жәрмеңкелері

Компаниялармен серіктестік 
автоматтандырылған

Оқу орындарының 
вакансиялар қосу

Нәтижелерді бақылау
және дайын есеп беру

Платформаның
барлық

мүмкіндіктерін
тегін пайдалану

Мансап орталығының барлық жұмысын ұйымдастыруға арналған дайын тегін платформа

Мансап орталықтарына берілетін мүмкіндіктер

Монетизация мүмкіндігі 
қарастырылған



04.Студенттерге берілетін мүмкіндіктер

Платформаның барлық мүмкіндіктерін тегін 
пайдалану

Мамандық бойынша мансапты бірінші курстан 
бастап жоспарлау

Оқу мен жұмысты бірге алып жүру

Біліктілік пен жетістіктерді көрсететін сапалы 
түйіндеме әзірлеу

Мұғалімдер мен жұмыс берушілерден ұсыныстар 
жинағы бірігей платформада

Мамандық бойынша  жекелей
контентке қолжетімділік

Вакансияларды мамандық және компаниялар 
бойынша іріктеу

Онлайн және офлайн жәрмеңкелерге қатысу

Оқу орындары мен компаниялардағы іс-шаралар 
туралы ақпарат

Компаниялар туралы толық ақпарат (офистің фото 
және видеосы, тарихы, жетістіктері, команда,
мансап мүмкіндіктері және т.б.)



05.Жұмыс берушілерге берілетін мүмкіндіктер

Корпоративтік мәдениет пен 
қызметкерлердің 
профессионалдық өсуін 
жақсарту үшін тегін контент

Вакансияларды 
тегін орналастыру

Оқу орындары мен студенттер 
арасында өз брендіңізді 
тегін насихаттау

Ваканттық 
орындарды 

тез және 
тиімді толтыру 

мүмкіндігі

Студенттерді ақылы 
және ақысыз сынақ 
мерзімінен өту мен 
волонтерлік 
жұмыстарға шақыру

Талантты, шығармашыл 
және еңбеккке қабілетті 
студенттерді іздеу

Вакансиялар 
жәрмеңкелеріне 

қатысу 
(офлайн, онлайн)



06.Оқу орындары үшін ыңғайлы интерфейс

Компаниялар ұсынған вакансияларды 
бақылаңыз

Өз өтінімдеріңізді қалдырыңыз

Мамандығыңыз бойынша берілген ең 
үздік жұмыстарды таңдаңыз



Вакансияға өтініш берген кандидаттарды бақылаңыз. Белгілері бойынша бөліп, таңдаулылар 
тізіміне қосу арқылы таланттар орталығын құрыңыз

07.Кандидаттар



Мамандықтар базасы - сізге ұнайтын бағытты табыңыз және өзіңіз армандаған жұмысқа қол 
жеткізіңіз

08.Мамандықтар базасы



Жұмыс беруші мен мансап орталықтары ұсынатын пайдалы кеңестер, тәжірбиелік білім жайлы 
және тағы да басқа қызықты ақпараттарға қол жетімділік

09.Мақалалар



10.Не жасалды және алдағы жоспарлар

Жасалды

Жұмыс берушімен байланыс

Вакансияларды барқару 

Вакансиялар туралы хабарландыру

Іс-шараларды басқару

Нәтижелерді бақылау

Мансап орталықтарымен байланыс

Профиль

Вакансияларды іздеу/сүзгіден өткізу

Іс-шараларды іздеу/сүзгіден өткізу

Вакансия өтінімдері және іс шараларға қатысу

Ұсыныстар

Үміткерлер тізімін автоматты және қолмен жіберу

Жасалуда

Жаңалықтар жіберілімі

Мобильді қосымша

Мамандықтар және ұсыныстар

Тәжірибені жоспарлау

Аналитика

Видео-интервью

Чат

Онлайн курстар және  презентациялар

Сыртқы процестермен интеграция 
(БЖЗҚ, БҒМ)

Ішкі процестермен интеграция
(қабылдау комиссиясы)
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