
«Өндіруші саладағы талантты әйел 2022»



Сыйлық статистикасы цифрларда:

24
компания

96
қала

63
финалист

237
өтінім

10
номинация – 2 арнайы

«Өндіруші саладағы талантты
әйел 2021» сыйлығы

Ұйымдастыру
комитетінің

8
мүшесі

Қазылар 
алқасының

9 
мүшесі



Номинации Премии 2022 

«Болашақ көшбасшысы» «Жыл инноваторы» «Жыл серпілісі» «Жылдың әлеуметтік / 
волонтерлік жобасы» «Жылдың жеке жетістігі»

басшының немесе әріптестің
өтінімі. Үздік нәтижелері мен 
көшбасшылық қасиеттерін
көрсеткені үшін кіші
мамандарға (35 жасқа дейін) 
арналған номинация

кәсіпорын процестерін
оңтайландыру/инновациялар
ды енгізу бойынша жобаны
бастаған немесе іске
асырған әйел

таланты қарқынды
мансаптық өсуге түрткі
болған әйел

жергілікті
қоғамдастықтардың дамуына
қосқан үлесі, өмір сүру
жағдайын жақсартуға
бағытталған басқа да 
әлеуметтік жобалар мен 
бастамалары марапатқа
лайық әйел

кедергілерді сәтті жеңумен
байланысты жеке тарихы, 
мансаптағы жеке жетістігі
жаңа жеңістерге
шабыттандыратын әйел

«Шабыттандыратын
көшбасшы» «Жыл тәлімгері» «Жыл жобасы» «Жыл амбассадоры» «Жылдың алтын идеясы»

басшы әйелдің көрнекті
көшбасшылық және кәсіби
қасиеттерін тану туралы
ұжымнан немесе жеке өтінім

жұрт кеңес алуға жүгінетін
әйел, басшы немесе әріптес. 
Номинацияны нәтиже
тарихымен растау маңызды.

соңғы үш жылда ірі жобаны
жүзеге асырған әйел

кәсіпорында WIM RU 
мақсаттарын танымал етуге
бағытталған жобаларды / 
бастамаларды енгізген әйел / 
ер адам.

идеясы трендке айналған, 
оны көбейте бастаған,  
көптеген адамдарға, 
процестерге әсер еткен, оң, 
қажетті өзгерістерді
бастаған әйел. 

«Өндіруші саладағы талантты әйел» сыйлығы мансаптық жетістікке жеткен, кәсіпорындардың
жұмысында жоғары нәтижелерге қол жеткізген, технологиялық дамуға үлес қосқан және
лайықты үлгі болып табылатын кәсіпқой әйелдерді атап өту үшін құрылған.

Сыйлық 2022 номинациялары



Сыйлық 2022 қазылар алқасы мүшелері

Белова 
Анна
«Система» АҚК
Директорлар кеңесі
төрағасының
орынбасары, 
Тәуелсіз директор, 
Инвесторлармен
байланыс және
дивидендтік саясат
комитетінің
төрағасы

Андроновская 
Юлия 
«Полюс» БК
Персонал және
ұйымдық даму 
жөніндегі вице-
президенті

Рустамова
Зумруд
«Полиметалл» ЖАҚ
бас директорының
орынбасары

Шумилов 
Сергей
«Петропавловск» КТ
Бас директорының
персоналмен жұмыс
және бизнесті дамыту
жөніндегі
орынбасары

Дертинов
Роман
«Петропавловск» КТ
Бас директорының
ЕҚ және ӨҚ жөніндегі
орынбасары

NEW NEW NEW



Сыйлық 2022 қазылар алқасы мүшелері

Шалина
Мария
«Северсталь» ЖАҚ
Маркетинг және
клиенттік тәжірибені
жақсарту жөніндегі
директоры

Калиничев
Олег
Ресейдегі Paul Ekman
International
басқарушы директоры 

Лапкина 
Светлана
«НЛМК» ЖАҚ
операциялық сатып алу
жөніндегі директоры

Фархутдинов
Исхак
В. И. Вернадский атындағы
мемлекеттік геологиялық музей 
директорының ғылым жөніндегі
орынбасары, РҒА, г.-м. ғ. к., 
доцент

Ухтомская 
Людмила
«Удинск Золото» ЖШҚ
(Kinross)
бас директоры

NEWNEW NEW



Сыйлық 2022 қазылар алқасы мүшелері

Никитин 
Анатолий 
Атқарушы директор, 
«Горнопромышленники 
России» КеС

Кононенко 
Сергей
Атқарушы директордың
бірінші орынбасары,  
«Горнопромышленники 
России» КеС

Тимковская
Лидия
WOW Humans! 
компаниясының
негізін қалаушы

Чекалова
Светлана
персоналды басқару
саласындағы сарапшы

NEW NEW



Өтінімдер қабылдаудың басталуы: 09.03 - 17.06

Өтінімдерді өңдеу: 18.06 – 31.07
Қазылар алқасы мүшелерінің өтінімдерді бағалауы: 01.08 – 31.08

Марапаттау рәсімі 7 қазанда Мәскеу қаласында өтеді.



ҚОСЫЛЫҢЫЗДАР!

info@womeninmining.ru

www.t.me/women_in_mining_russia

www.vk.com/public196111430

www.womeninmining.ru

WIM RU в Telegram!


