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Державний центр зайнятості – виконавча дирекція Фонду
загальнообов‘язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття

Львівський обласний
центр зайнятості
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У  каталозі розміщена інформація, надана учасниками 30-го Ярмарку
кар’єри випускників та студентів закладів освіти м. Львова, а також осіб, які
шукають роботу. Ярмарок проводиться  02 жовтня  2018 року з 11.00  до
14.00 в Львівському міському центрі зайнятості (вул. Княгині Ольги, 122)

 Ярмарок організований Львівським обласним центром зайнятості,
Львівським міським центром зайнятості та Національним університетом
«Львівська  політехніка».

Реквізити організаторів:
Львівський обласний центр зайнятості

Відділ організації надання послуг працедавцям;
вул. Бортнянського, 11А, м. Львів, 79039,
тел. (032) 233-01-67; e-mail: pou@locz.gov.ua

Львівський міський центр зайнятості
Відділ взаємодії з роботодавцями;
вул. Княгині Ольги, 122, 79060,
тел. (032) 244-59-74, e-mail: freemail.lmcz@gmail.com

Національний університет «Львівська політехніка»
Відділ працевлаштування та зв’язків із виробництвом
IV навчальний корпус, к. 309
вул. С. Бандери, 12,  м. Львів, 79013,
тел. (032) 258-21-90, e-mail: vpzv@lpnu.ua, www.lp.edu.ua

Інформаційна підтримка
Тижневик «Аудиторія»
Газета «Запрошуємо на роботу та навчання»
ТРК Львів

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Живіть в Україні! Працюйте легально!

Традиційно осінньої пори обласна служба зайнятості разом з НУ
«Львівська політехніка» організовують спільний Ярмарок вакансій.
Цьогорічний захід є 30-им за ліком і проходить під гаслом «Працюй в Україні!
Працюй легально!».

І цей меседж не випадковий. Адже ринок праці динамічно змінюється.
Якщо ще кілька років тому на Львівщині бракувало вільних робочих місць,
спостерігався надлишок робочої сили, а навантаження на одну вакансію
сягало 10 і більше осіб, то сьогодні ми спостерігаємо абсолютно іншу
картину. Фірми і компанії відчувають кадровий голод, їм катастрофічно
не вистачає персоналу.

Ось чому цей захід особливо актуальний для представників фірм і
компаній, котрі розширюють виробничу сферу і запрошують до своєї
команди нових співробітників. Завдяки участі у Ярмарку вакансій вони
мають змогу зекономити дорогоцінний час, поспілкуватися відразу з
багатьма кандидатами на вільну посаду або робоче місце, підібрати
потрібних працівників чи сформувати якісний кадровий резерв.

Сьогодні працедавці пропонують привабливі умови працевлаштування,
високу винагороду та перспективу кар’єрного зростання як дипломованим
спеціалістам, що вміють отримані теоретичні знання застосувати на
практиці, розуміються на хитросплетіннях господарювання в умовах
ринкової економіки, але й багатьом кваліфікованим робітникам з
інструментом, що спеціалізуються на ремонті, обслуговуванні та
експлуатації сучасного устаткування чи машин.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Національний університет
«Львівська політехніка»

З року в рік зростає й зацікавленість краян до участі
широкомасштабному заході, який на одній платформі збирає тих, хто
шукає роботу і її пропонує. Адже відомості про перспективи
працевлаштування вкрай необхідні кожному. Ними цікавляться як ті, хто
тільки-но ступає у доросле життя й обирає професійну стежину,
студенти, котрі стоять перед вибором працедавця і прагнуть реалізувати
свій творчий потенціал у сфері праці, безробітні, що наполегливо шукають
свого працедавця, а також працівники, котрі мають намір змінити вид
трудової діяльності, знайти більш вигідну, а значить – вище оплачувану
роботу. Спектр вільних робочих місць і вакантних посад дуже широкий,
нині є з чого вибирати і кожний може знайти роботу, яка буде до снаги.

Щоправда, непокоїть те, що чимало українців шукають кращої долі за
межами країни, залишаючи напризволяще сім’ї та стареньких батьків. У
гонитві за зеленими купюрами вони втрачають найцінніше: родинні зв’язки,
домашній затишок, можливість щодня спілкуватися з дітьми, брати
участь у їхньому вихованні, дарувати їм тепло та ласку. Втрачений на
заробітках час ніколи не повернеться, його не можна виміряти у
грошовому еквіваленті. Через тривалу розлуку руйнуються сім’ї, діти при
живих батьках стають сиротами, чітко знаючи, що татова чи мамина
любов – це новий смартфон чи одежина із фірмовою «лейбою». А потім
батьки дивуються, звідкіля у їхньої доньки чи сина появилися споживацькі
настрої, жорсткість, черстве серце. Та тільки тому, що свого часу були
обділені увагою, теплом, підтримкою найрідніших.

Погоджуючись на сумнівні пропозиції закордонного заробітчанства,
чимало наших співвітчизників потрапляють у трудову кабалу, сексуальне
рабство, у руки сучасних шахраїв, із тенет яких вибратися іноді просто
неможливо. Тож чи варто ризикувати, нехтувати родинними цінностями,
якщо і вдома можна працювати, будувати кар’єру, непогано заробляти та
насолоджуватися життям?

На жаль, є й такі, хто спокушається на пропозиції тіньової зайнятості,
добровільно позбавляючи себе державних гарантій, соціального захисту
сьогодні та належного пенсійного забезпечення завтра.

Служба зайнятості закликає всіх і кожного зосібна проявляти більшу
відповідальність за власну долю, не чекати на диво, не продавати свій
інтелект чи мозолисті руки іншим державам, а чесно трудитися на рідній
землі, сплачувати податки, дбати про свої родини. Самовдосконалюйтеся!
Зростайте професійно! Живіть в Україні! Працюйте легально!

Василь БАРИЛЮК,
директор Львівського обласного центру зайнятості

 Держава-освіта-бізнес:
спільними зусиллями розв'язувати проблеми

працевлаштування молоді

В Україні однією з найгостріших проблем сьогодення постає
працевлаштування молоді. Ні для кого не секрет, що саме ця соціальна
група є у цьому сенсі найвразливішою та соціально незахищеною. Ми
спостерігаємо цілу низку негативних чинників, що складаються на ринку
праці, викликаних глибокою системною економічною кризою в країні, коли
повсюдно відбувається скорочення робочих місць і практично не
створюються нові, невпинно зростає безробіття, країну покидають
десятки тисяч молодих перспективних фахівців.

 Не сприяє розв'язанню цього гострого соціального питання і чинне
українське законодавство, у якому, на жаль, не закріплений ефективний
механізм залучення молоді до праці.  До цього слід долучити і такі суб'єктивні
фактори як відсутність у молодих людей достатнього практичного
досвіду, правових та професійних знань, а часто і моральної
непідготовленості до конкуренції на ринку праці. Відтак реалізувати своє
право на працю їм стає все складніше.

 Глибоко і докладно обговорили ці гострі злободенні питання науковці,
представники влади і бізнесу, громадські активісти під час нещодавньої
громадської презентації проекту регіонального розвитку, присвяченого
моніторингу реалізації інтелектуального потенціалу випускників
навчальних закладів,  соціальному партнерству, державному та
регіональному замовленню молодих фахівців. Ініціювали даний проект
науковці Львівської політехніки спільно з іншими закладами вищої освіти.
Там прозвучала дуже тривожна статистика.  Якщо за кількістю студентів
у розрахунку на 10 тисяч населення Львівщина посідає третє місце в країні,
поступаючись лише Києву та Харківській області, то лише чверть наших
випускників отримують скерування на роботу з числа тих, які навчалися
за кошти місцевих бюджетів.  Щодо випускників, які навчалися за рахунок
держбюджету, то таких осіб взагалі 14 відсотків від загальної кількості.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри
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ПІДТРИМКАОРГАНІЗАТОРИ
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Єдиний в Україні студентський тижневик

ОСВІТА І НАУКА * СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
КУЛЬТУРА * ДОЗВІЛЛЯ * СПОРТ

КОНКУРСИ * ЗАБАВИ * КРОСВОРДИ

79013, м. Львів, вул. С.Бандери, 12, кімн. 229
тел. (032) 258-26-08, 258-21-33, audytoria@gmail.com

Головний редактор Тетяна Пасович
Передплатний індекс 35004

Газета «ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ТА НАВЧАННЯ» - єдине спеціалізоване
видання на ринку Західної України в галузі роботи та навчання, видається з
1995 року. Виходить у форматі А4 один раз на тиждень, у четвер.

Поширення у містах: Львів, Буськ, Броди, Городок, Дрогобич, Жидачів,
Жовква, Золочів, Мостиська, Новояворівськ, Перемишляни, Пустомити,
Самбір, Стрий, Сокаль, Трускавець, Турка, Червоноград. Газета
розповсюджується через кіоски преси, приватних розповсюджувачів, а також
у супермаркетах «Рукавичка» та «Арсен».

Наше видання спеціалізується виключно на рекламі вакансій та
інформації про навчання, курси, тренінги. Вся інформація та газета в
електронному варіанті також розміщена на сайті www.robota.lviv.ua

Тел. редакції – (032) 240-75-87, е-mail: znr@mail.lviv.ua

Твердо впевнений у тому, що відносини «держава-освіта-бізнес»
необхідно розглядати у контексті формування конкурентного ринку праці,
конкурентної економіки, зміцнення конкурентних позицій закладів вищої
освіти. Це стимулюватиме залучення інтелектуального потенціалу
молоді, набутого досвіду малого і середнього бізнесу та науковців в процеси
модернізації  усіх сфер життєдіяльності українського суспільства.

 Я сподіваюся, що цьогорічний осінній Ярмарок кар'єри, який Львівська
політехніка проводить спільно з обласним Центром зайнятості та
представниками фірм-роботодавців, допоможе студентській молоді краще
ознайомитися з кадровими вимогами  працедавців, посприяє  адаптації
майбутніх фахівців до умов роботи сучасних підприємств. Такі заходи
стали вже традиційними у нашій роботі. Вони дозволяють певним чином
зняти гостроту окреслених проблем.

Цей день  професійного самовизначення дозволить нашим вихованцям
визначитися насамперед у виборі свого професійного і життєвого шляху.
Предметний, зацікавлений діалог, який щораз виникає під час Ярмарку між
студентами-випускниками і керівниками підприємств та організацій-
роботодавців, значною мірою  приносить користь усім.

 Бажаю студентам повністю використати наданий вам шанс, аби
знайти потрібну  роботу і розпочати успішну професійну кар’єру!

Ректор
Національного університету «Львівська політехніка»

професор Юрій Бобало
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Адреса: Львів, вул. Стрийська, 73, 79031
Тел. (032) 242-28-07, факс (032) 234-44-90,
електронна адреса LBZ@ukroboronprom.com

Директор підприємства АНДРОЩУК Віктор Аверкійович
Начальник відділу кадрів Кикена Ірина Романівна

 Напрями діяльності:
основний – виробництво зброї та боєприпасів;
 додаткові:

- кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова
металургія;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового
призначення;
- вантажний автомобільний транспорт;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту

 Потреба у фахівцях:
Верстатники: токарі – 6 осіб,
малярі по металу – 3 особи
слюсарі-ремонтники БіСМ – 16 осіб
слюсарі з механоскладальних робіт – 4особи
фрезерувальники- 4 особи
оператори верстатів ЧПУ – 4особи
Обов'язкова вимога –професійно-технічна освіта (диплом).
Зарплата – від 10000 грн.

Інженер-технолог – 2 ос., зарплата від 9000 грн.
Вимоги: знання технології ремонту та виготовлення приладів
машинобудування, виготовлення шестерень та редукторів.

 Підприємство засновано у 1944 році. Підпорядковане Державному концерну
«УКРОБОРОНПРОМ». Належить до галузі оборонна промисловість.  На ДП
«ЛБТЗ» працює 860 осіб, які виконують роботи з виготовлення, ремонту та
відновлення бронетанкової та автомобільної військової техніки. Одним з
перспективних напрямів, що розвивається,  є виготовлення
бронетранспортера ДОЗОР. Підприємство оснащене сучасними верстатами
та оброблюваними центрами.

Державне підприємство
«Львівський бронетанковий завод» Національна гвардія України

Адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 146
(032) 264-53-47; (063) 313-30-03; (068) 859-62-58.

Начальник Західного відділення комплектування
Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України

Підполковник Прокопів Петро Михайлович –

Напрям діяльності:
військова служба за контрактом в Національній гвардії України, навчання в
Національній академії Національної гвардії України, служба у військовому
резерві.

Потребує фахівців з таких спеціальностей:
стрілець, патрульний, водій, радіотелеграфіст, спеціаліст інженерно-технічного
забезпечення та зв’язку, слюсар, механік, електрик, медична сестра,
фельдшер, кінолог, бухгалтер та ін.

Для загально-військових спеціальностей (снайпер, патрульний, гранатометник,
водій БТР, сапер тощо) вища освіта не обов’язкова, потрібна повна загальна
середня освіта, навчання з таких спеціальностей проходить в структурі
Нацгвардії безкоштовно.

Вимоги до кандидатів:
Повна загальна середня освіта, вік 18-40 років, відсутність судимостей,

відсутність накладених адміністративних стягнень протягом року, фізична
підготовленість, відповідний стан здоров’я для проходження військово-
лікарської комісії. Заробітна плата від 7 200 грн. (посади рядового складу),
від 8200 (посади сержантсько-старшинського складу).Підняття заробітної
плати не менше 30% з 2019 року.

Військові частини Національної гвардії дислокуються у кожному
обласному центрі України та деяких районних центрах, кандидат самостійно
обирає військову частину для проходження служби. Із військовослужбовцем
укладається контракт. Протягом служби військовослужбовець має змогу
безкоштовно підвищувати кваліфікацію у навчальних центрах НГУ та
просуватися по службі або ж змінювати спеціальність. Військовослужбовцям
та членам їх сімей гарантується повний  соціально-правовий захист з боку
держави, визначений у Законі України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей».

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Юридична адреса: м. Львів, пл. Генерала Григоренка, 3

Фактична адреса: м. Львів, вул. Тролейбусна, 16
Тел.: 0988061776, e-mail: slaviklu@meta.ua

Cтарший інспектор батальйону поліції особливого призначення ГУНП у
Львівській області Лущик Ярослав Федорович

Основні службові обов’язки:
• забезпечення публічної безпеки та охорона публічного порядку, у тому
числі під час проведення зборів, мітингів, демонстрацій та інших масових
заходів
• забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод,
законних інтересів
• здійснення охорони території та перепускний режим до адміністративних
будівель апарату МВС України
• припинення кримінальних та адміністративних правопорушень на
територіях, прилеглих до адміністративних будівель Адміністрації
Президента України, Верховної Ради України, Будинку Уряду України, в
тому числі під час проведення заходів за участі вищих посадових осіб
держави, іноземних делегацій, а також по маршрутах проїзду осіб,
відносно яких здійснюється державна охорона
• участь у проведенні заходів, спрямованих на розшук і затримання
осіб, які підозрюються в скоєнні кримінальних правопорушень;
затримання членів озброєних злочинних груп та озброєних особливо
небезпечних злочинців; звільнення заручників; припинення діяльності
не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (груп)
та злочинних організацій на території України, а також заходів, пов’язаних
із припиненням терористичної діяльності
• участь у спеціальних заходах (операціях) із надання кваліфікованої,
спеціалізованої підтримки органам (підрозділам) поліції, іншим
правоохоронним органам у разі виникнення ситуації з високим ступенем
ризику
• забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві

Батальйон поліції особливого
призначення Головного управління

Національної поліції у Львівській області

Бажані якості та навички:

• висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі
• здатність швидко приймати рішення та діяти в екстремальних ситуаціях
• дисциплінованість, організованість, відповідальність
• комунікабельність, ввічливість, стриманість, прагнення допомагати
людям
• вміння аргументовано висловлювати свою думку
• служба в ЗСУ
• досягнення у спорті, особливо у бойових видах єдиноборств
• досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні впевненого
користувача

Вимоги до кандидатів:

• громадянство України
• вік від 18 років
• вільне володіння українською мовою
• повна загальна середня освіта
• високий рівень фізичної підготовки
• знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про
запобігання корупції», Кодексу України про адміністративні
правопорушення
• відсутність офіцерського військового чи спеціального звання

Ми пропонуємо:
• заробітну плату від 10000 грн (після успішного проходження первинної
професійної підготовки)
• соціальне забезпечення згідно діючого законодавства
• професійну підготовку за міжнародними стандартами
• можливість отримання вищої освіти у вищих навчальних закладах зі
специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських
• перспективу кар’єрного росту
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Адреса: 79016, м. Львів вул. Городоцька, 40.
Тел.:(032) 255-47-63.

Офіцер відділення персоналу штабу.Голубець Олег Олегович.
Напрямки діяльності.

Виявлення причин, передумов і обставин злочинів та інших
правопорушень, вчинених у військових частинах та на інших військових
об’єктах; розшук осіб, які самовільно залишили військові частини.
Запобігання вчиненню і припиненню злочинів та інших правопорушень у
Збройних Силах України. Участь в охороні військових об’єктів та забезпеченні
громадського порядку і військової дисципліни серед військовослужбовців у
місцях дислокації військових частин, військових містечках, на вулицях і в
громадських місцях. Забезпеченні безпеки дорожнього руху військових
транспортних засобів. Виконання у передбачених законом випадках рішень
про тримання військовослужбовців на гауптвахтах. Забезпеченні виконання
кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які за вироком суду
засудженні до тримання у дисциплінарному батальні. Участь у протидії
диверсійним проявам та терористичним актам.

Посади сержантського складу:
Помічник начальника групи охорони та патрульно-постової служби взводу

охорони та патрульно-постової служби роти Військової служби правопорядку.
Грошове забезпечення станом на 25.09.2018 р. становить 8200 грн., а з січня
2019 р. планується 11200 грн.;

Начальник групи охорони та патрульно-постової служби взводу охорони
та патрульно-постової служби роти Військової служби правопорядкустановить
8700 грн., а з січня 2019 р. планується 12100 грн..

Перспектива в призначенні на посади офіцерського начальницького
складу, з умовоюнаявності вищої освіти.

Вік з 18 по 60 років, освіта від загальної середньої і вище, рівень фізичної
підготовки не нижче середнього рівня та дисциплінованість. Вміння працювати
з людьми, виконувати накази керівництва та приймати рішення в складних
умовах.

Патрульно-постова служба по охороні громадського порядку. Запобігання
злочинам, іншим правопорушенням у Збройних Силах України їх припинення
серед військовослужбовців. Захист життя, здоров’я, прав і законних інтересів
військовослужбовців, а також захисту майна Збройних Сил України від
розкрадання та інших протиправних посягань та для участі у протидії
диверсійних проявахі терористичних актах на військових об’єктах.

Військова частина А0583

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»
Львівська дирекція

Юридична адреса: вул. Хрещатик, 22 м. Київ, 01001
Фактична адреса: вул. Словацького, 1  м. Львів 79000

тел. (032) 298-66-02, факс (032) 276-48-26,
e-mail: SekretarLviv@ukrposhta.com, www.ukrposhta.ua

Керівник відділу підбору персоналу
Погребняк Зоряна Ігорівна, тел. (050)-750-24-31.

Публічне Акціонерне Товариство «Укрпошта» (ПАТ «Укрпошта») входить
до сфери  управління Міністерства інфраструктури, є правонаступником
УДППЗ «Укрпошта» та  є національним оператором поштового зв’язку України.

Укрпошта сьогодні – це:
• понад 11.5 тис. об’єктів поштового зв’язку, поштамти, поштові
відділення, пересувні відділення поштового зв’язку;
• понад 73 тис. працівників, з них – 36 тис. – листоноші, 13.7 тис. –
оператори, 2.6 тис. – сортувальники;
• 50 видів послуг для споживачів, серед основних: пересилання
письмової кореспонденції, посилок, відправлень з оголошеною цінністю,
переказів, доставка періодичних видань, пенсій та грошових допомог,
інше.
Основною місією підприємства є надання споживачам високоякісних

послуг у сфері поштового зв’язку, фінансових та інших загальнодоступних
послуг з гарантією надійності та оперативності.

Структурною одиницею  ПАТ «Укрпошта» є Львівська дирекція.

Основні вакантні посади:
• оператор поштового зв’язку у відділеннях міста (понад 20 од.);
• листоноші – 7 од;
• сортувальники поштових відправлень та виробів друку у центрі
оброблення пошти (понад 20 од.);
• водії (понад 10 од.).

Вимоги:
Відповідальність, порядність, добросовісність, сумлінність, стресостійкість,
бажання працювати в колективі.

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ПАТ«Укрпошта»
Львівська дирекція
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Приватне акціонерне товариство «Концерн Хлібпром»

Адреса: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2,
тел. (032) 297-72-70
Електронна адреса: oprozyk@hlibprom.com.ua

Генеральний директор: Аверченко Владислав Анатолійович.

Відповідальні за підбір кадрів: Марків Романна, Мательонок Ольга.

Напрям діяльності:
виробництво та продаж хлібобулочної та кондитерської продукції.

На сьогоднішній день Компанія оголошує конкурс на заміщення таких посад
у виробничих підрозділах:

• Водії

• Експедитори

• Комплектувальники

• Укладальники-пакувальники

• Формувальники тіста

• Машиністи тістообробних машин

• Слюсарі-ремонтники

• Вантажники

• Оператори лінії

• Комірники

• Охоронники

Приватне акціонерне товариство
«Концерн Хлібпром»

Інформація про підприємство:

ПрАТ «Концерн Хлібпром» одне з найбільших підприємств українського
ринку хліба, яке щодня виготовляє до 300 тонн продукції – хлібної та
кондитерської. В структуру Компанії входить 6 промислових підприємств,
що розташовані у Львівській та Вінницькій областях. «Хлібпрому» належать
такі відомі торгові марки, як: «Хлібна хата», «Вінницяхліб», «Хліб по
львівськи», Bandinelli, «Любляна», «2Go»

«Концерн Хлібпром» забезпечує робочими місцями понад  три тисячі
українців.

Компанія приділяє велику увагу питанням підбору персоналу і створенню
сприятливого клімату для його роботи та професійного росту. Спеціалісти
концерну підвищують свою кваліфікацію за участі в навчальних програмах
відомих бізнес-шкіл та інститутів, внутрішніх тренінгах.

Ми готові ділитись власним досвідом та знаннями і очікуємо, що прийняті
фахівці збагачуватимуть нашу компанію своїми ідеями та кваліфікацією. Ми
також пишаємося нашими колегами, що побудували свою кар'єру на базі
нашого підприємства та працюють сьогодні у вищому ешелоні компаній, які
входять до Global 500 (Fortune).

 В нашому колективі працівники підтримують один одного і охоче беруть
участь в корпоративному волонтерстві. Всі ми зайняті справою, яка нас
надихає, ростемо і змінюємося разом, і віримо, що всі позитивні зміни
починаються з нас.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ПАТ «Галичфарм»

Адреса: 79024, м. Львів, вул. Опришківська 6/8;
Тел. 294-99-82, 050 422 99 10
електронна адреса: Oleksandra.Papizh@arterium.ua;

Відповідальна за набір персоналу: Папіж Олександра Михайлівна;

Напрямки діяльності:
Виробництво ліків;

Потреби у фахівцях:
Апаратники екстрагування з/п від 9000 грн.
(вища освіта: хімічна, фармацевтична, технічна);

Інженери-механіки, техніки з/п від 10000 грн. (вища технічна освіта);

Оператори технологічних установок з/п від 9000  грн.
(вища технічна освіта);

Слюсарі-сантехніки з/п від 9000 тис грн.;

Вантажники,  з/п від 7000 грн.

Інформація про підприємство:

ПАТ "Галичфарм"  є лідером у сфері виробництва ліків на основі рослинної
сировини в Україні, які сертифіковані європейським сертифікатом якості GxP.
Продукція підприємства зареєстрована та реалізується в 16 країн світу.
Сьогодні асортимент виробництва налічує близько 87 (з урахуванням форм
дозування) генеричних та оригінальних лікарських засобів в таких формах
випуску як: ін’єкції в ампулах, таблетки, розчини, екстракти, олії, сиропи та
краплі.

На підприємстві офіційно працевлаштовано більше 1000 працівників, для
яких сформовано повний соціальний пакет. Сучасне високотехнологічне
підприємство потребує висококваліфікованих фахівців.

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ТзОВ  «Науково-виробниче
підприємство «ІМВО»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Науково-виробниче підприємство «ІМВО»

Адреса: 79069 м. Львів, вул.Шевченка, 313
т/ф (032) 297-14-44 (прийм.)
pryjm@imvo.lviv.ua

Директор Висовський Ігор Іванович
Заступник директора по режиму і кадрах Папіж Ігор Євстахович

Напрями діяльності підприємства
стелажні системи для складів,  виробництва, супермаркетів, логістичних
комплексів класу А.

Потреба:
• інженери-технологи
• інженери-конструктори
• зварювальники напівавтоматичного зварювання
• штампувальники
• різальники металу на ножницях і пресах
• слюсарі-складальники
• верстатники широкого профілю
• оператори верстатів з ЧПУ
• малярі порошкового напилення
• різноробочі

Зарплата:
інженерно-технічний склад - від 10000 грн., робітники – від 10000 грн.
На підприємстві існує атестаційна комісія, є можливість підвищення
кваліфікації.

Інформація про підприємство і перспективи розвитку
Засновано у 1993р., спеціалізується на проектуванні, виготовленні та

встановленні (поставка “під ключ”) стелажних систем та промислових
конструкцій. Надає консалтингові, інжинірінгові послуги в галузі логістики.
Займається питаннями обладнання/переобладнання складських і
торгівельних приміщень.

Уся продукція сертифікована  в системі УкрСЕПРО, присвоєно сертифікат
на систему управління якістю  ISO 9001:2015
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ПАТ «Кредобанк»

Адреса: вул. Сахарова, 78а, м. Львів, 79026
Тел. (032) 297 27 36,
електронна адреса: HR@kredobank.com.ua

Начальник відділу підбору та адаптації персоналу
Козак Наталія Богданівна,

Напрямки діяльності:
Банківська справа; інформаційні технології; фінанси

Потреба:
- Менеджер з готівкового кредитування
- Менеджер роздрібного клієнта
- Спеціаліст операційно-касового обслуговування (касир, касир-
універсал)
- Спеціаліст з надання інформативної підтримки клієнтів (call-centre)
- Спеціаліст з електронної бази документів

Вимоги до претендентів:
Вища освіта
Знання комп’ютера на рівні користувача

Інформація про підприємство:
ПАТ «Кредобанк» – банк з іноземним капіталом, який входить до групи
PKOBankPolskiSA – найбільшого польського банку та одного із лідерів у
регіоні Центральної та Східної Європи.

ПАТ «Кредобанк»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”

30-й Ярмарок кар’єри

ПАТ «Укртелеком»
Львівська філія

Регіональний довідково-інформаційний контакт-центр,
м. Львів ПАТ «Укртелеком»

Юридична адреса: 21560766 ПАТ Укртелеком,
м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18

Місце праці:
м. Львів, вул. Довженка, 8 (Сихів) і
м. Львів, вул. Дорошенка, 26 (центр)

Резюме надсилати на апдресу:
t.a.bondarenko@ukrtelecom.ua

В контакт-центрі відкрита вакансія «Спеціаліст контакт-центру (вхідна
лінія)» - необхідно закривати 25 вакансій в місяць.

Відкрита програма стажування:

Кращі - з Укртелекомом. Ігри стажерів!

5 тижнів практичних занять та командні проекти
чекають на тебе!

Заповнюй Анкету на одну з програм стажувань на нашому сайті:

www.ukrtelecom.ua у розділі Кар’єра
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

                                        

ПрАТ «ГАЛИЧИНА-АВТО»

АТ УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ
Приватне акціонерне товариство «Галичина-Авто»

Адреса: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282.
Тел. 232-07-40, факс: 232-07-49,
e-mail:office@galychyna-avto.lviv.ua.

Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна.

Начальник відділу по роботі з персоналом
Клочко Ярослава Іванівна (тел.232-07-58)

Напрями діяльності підприємства:
- надання послуг з технічного обслуговування, ремонту і діагностики
транспортних засобів;
- реалізація транспортних засобів, номерних агрегатів, що підлягають
реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- торгівельна діяльність щодо реалізації обладнання автомобілів, запасних
частин, автоприладдя тощо;
- торгівельна діяльність у сфері  оптової, роздрібної торгівлі;
- інші види діяльності незаборонені чинним законодавством.

Наявні вакансії:
- фахівець з продажу запасних частин

(вища технічна (автомобільна) освіта; базові знання технічних характеристик
автомобілів; знання номенклатури запасних частин; права категорії  «В» «С»,
досвід водіння не менше 2 років, знання комп'ютера,
зарплата 6000 - 15000 грн;

- слюсарі з ремонту автомобілів (електрики),
в т.ч. вантажних автомобілів  (з досвідом роботи), автомобілів «Мерседес»-
досвід)

- кваліфіковані робітники
знання будови автомобіля та навички виконання ремонтів, зарплата від 6000
- 15000 грн.;

- Фахівець з гарантії
(досвід роботи, вища технічна (автомобільна) освіта; досконале знання
технічних характеристик автомобілів; володіння навичками визначення
поломки автомобіля; знання номенклатури запасних частин; права категорії
«В» «С», досвід водіння не менше 2 років, знання комп'ютера), зарплата
6000 - 8000 грн.;

- Консультант по роботі з клієнтами (майстер-приймальник)
досвід роботи, вища технічна (автомобільна) освіта; досконале знання
технічних характеристик автомобілів; володіння навичками визначення
поломки автомобіля; знання номенклатури запасних частин; права категорії
«В» «С», досвід водіння не менше 2 років, знання комп'ютера) зарплата
4000 - 7000 грн.

- головний економіст (філія «Радар-Сервіс»)
(вища освіта, досвід роботи, знання 1С.8), оплата 7000 грн.)

- головний бухгалтер (філія «Захід-Авто»)
- (вища освіта, досвід роботи, знання 1С.8) , оплата від 8000 грн.)

- прибиральник службових приміщень
– повний робочий день, оплата 3850 грн.

- двірник
– повний робочий день, оплата 3800 грн.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Адреса: 79001 м. Львів, вул. Матейка 6
Tел.: +380 (32) 297 43 37, 067 310 49 30
електронна адреса: kadr@dnister.lviv.ua

Генеральний директор Балагура Андрій Володимирович

Відповідальна за добір персоналу -
інспектор з кадрів Романяк Зоряна Михайлівна

Напрями діяльності – готельно-ресторанний бізнес.

Потреба у фахівцях:
Покоївка

Обов’язки: прибирання готельних номерів. Графік роботи: 2 через 2 08.00-
20.00 год. Заробітна плата: від 5500 грн за місяць (ставка+бонуси+премії).
 Вимоги: бажання працювати, охайність.

Кухар (нічна зміна).
Графік роботи: 2 через 2 21.00 - 09.00 год. Заробітна плата: від 8000грн за
місяць (ставка+бонуси+доплати).
Вимоги: вміння готувати, любов до кухні,  охайність, наявність мед книжки.

Офіціант.
Обов’язки: обслуговування гостей на сніданках, бенкетах. Графік роботи: 2
через 2  07.00-19.00год. Заробітна плата: від 5800грн за місяць
(ставка+бонуси+премії).
Вимоги: бажання працювати, доброзичливість, наявність мед книжки .

Адміністратора готелю.
Обов’язки: робота на рецепції, поселення гостей. Графік роботи: 2 через 2
08.00-20.00год і 20.00-08.00год. Заробітна плата: від 6300 грн. за місяць
(ставка+бонуси+премії).
Вимоги: знання англ. мови на рівні вище середнього,  доброзичливість.

Прасувальниця.
Обов’язки: робота у відділі пральні. Графік роботи: 2 через 2 08.00-20.00год.
Заробітна плата: від 4500грн за місяць (ставка+бонуси+премії).
Вимоги: бажання працювати, охайність.

Прибиральниця службових приміщень.
Графік роботи: доба через три  08.00 - 08.00 год. Заробітна плата: від 4500грн
за місяць (ставка+бонуси+премії).
Вимоги: бажання працювати, охайність.

ПрАТ Туристично-Готельний
Комплекс «Дністер»

Чистильник приміщень.
Обов’язки: чищення килимових покриттів та м’яких меблів. Графік роботи:
пн-пт 09.00 - 18.00. Заробітна плата: від 6000грн за місяць
(ставка+бонуси+премії).
Вимоги: бажання працювати, охайність.

Менеджер по навчанні персоналу.
Обов’язки: навчання працівників, адаптація, контроль дотримання стандартів.
Графік роботи: пн-пт 09.00 - 18.00.
Вимоги: педагогічна освіта, досвід проведення тренінгів.

Інформація про підприємство і перспективи розвитку.

Про готель
Premier Hotel Dnister – найгостинніший у Львові з неймовірною панорамою

Старого міста, що відкривається з його вікон. Вдало розташувавшись на
пагорбі навпроти мальовничого парку, готель знаходиться всього за декілька
кроків від Старого Міста, яке внесено до Списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО, а також від найвизначніших архітектурних пам’яток Львова.
Номери готелю нещодавно були повністю відреставровані: зараз це зовсім
новий інтер’єр, в якому поєднались модернізм та класика, продумана система
освітлення та клімат-контролю, а також неймовірний вид з вікон. За
відповідність міжнародним екологічним вимогам та турботу про захист
навколишнього середовища готель отримав міжнародний сертифікат
GreenKey. У Premier Hotel Dnister ми зберігаємо теплу атмосферу та
гостинність Львова – музею під відкритим небом! Якщо ж Ви завітаєте з
дітьми – ласкаво просимо у Premier Kids Club. Маленького гостя готелю
чекає особлива реєстрація, подарунок, спеціальне дитяче меню в ресторані
та інші сюрпризи.

Ресторани та бари
У Premier Hotel Dnister Ви зможете насолодитися як традиційними

українськими, так і європейськими стравами. Ресторанне обслуговування в
номерах працює цілодобово.

Ресторан «Дністер» - це прекрасний вибір як для романтичної вечері, так
і для корпоративного фуршету чи вишуканого банкету. Ресторан може
одночасно прийняти до 250 гостей та має два зали: Центральний та
Львівський. Тут можна провести не тільки святковий банкет, а й семінар чи
конференцію. Бар на 2 поверсі готелю працює цілодобово. Вишуканий інтер’єр
кафе та зручні крісла і дивани дозволять добре відпочити та забути про
суєту міста. До послуг гостей різноманітна карта напоїв, легкі закуски та Wi-
Fi Інтернет. Бар Панорама, що знаходиться на 9 поверсі, запрошує гостей
насолодитись не тільки запашною кавою, а й чарівним краєвидом Старого
Міста, що відкривається з його вікон. До кави тут запропонують смачні
тістечка власного приготування, від яких неможливо відмовитися.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Адреса: 79018, Україна, м. Львів, вул. Залізнична, 1а
Тел. +38 (032) 234 92 22,  +38 (032) 233 24 55
info@llrz.com.ua,   www.llrz.com.ua

Начальник відділу кадрів - Янківська Марта Ігорівна.
Напрями діяльності:

Ремонт магістральних електровозів;   Ремонт кар'єрних електровозів;  Ремонт
ТЕД та ДЕМ; Ремонт колісних пар; Продукція власного виготовлення.
Запрошуємо на роботу працівників за наступними  спеціальностями:

Слюсар з ремонту рухомого складу
Слюсар електрик з ремонту електроустаткування
Слюсар-ремонтник
Слюсар механоскладальних робіт
Газорізальник
Маляр
Електрогазозварник
Машиніст мийних машин
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Фрезерувальник
Машиніст крана
Токар
Штампувальник
Коваль
Монтер колії
Вантажник
Транспортувальник

Умови роботи:
• повний робочий тиждень (пон. - пн), роб. день (7.30-16.00),
• офіційне працевлаштування згідно із КЗпП,
• *Заробітна плата від 12000грн. Максимальним розміром не обмежується
додаткова система мотивуючих бонусів.  (*Вказано для основних  робітників)
 За довідками звертатись за адресою м. Львів вул. Залізнична 1а (відділ
кадрів) Контактні телефони:  0672084038, 233-04-02, 233-43-83 (8.00-17.00).

Вже більше 150 років «Львівський локомотиворемонтний завод»
скрупульозно ремонтує і підтримує «тяглову силу» української залізниці та
залізниць країн СНД. ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» одне
з небагатьох успішних машинобудівних підприємств Львівщини, якому
вдалось пережити розруху 90-х років та економічну кризу 2008.

ПрАТ «Львівський
локомотиворемонтний завод»

Його по праву можна назвати флагманом машинобудівної галузі
західного регіону України. Адже керівництво заводу змогло, не лише вповні
зберегти виробничі потужності та цінний колектв фахівців машинобудівної
галузі, але й розвинути та модернізувати його.

 Засноване у 1861 році (це рік заснування головних залізничних
майстерень новоутворених залізниць). Первинна назва його - “Warstaty glovne
I klasu we Lwowe”.

118 років завод ремонтував паротяги, на зміну яким прийшли потужні
магістральні електровози.

За роки свого існування товариство вписало багато славних трудових
сторінок в історію м. Львова.

На сьогоднішній день — це одне із провідних підприємств України з
ремонту електровозів. Товариство оснащене сучасною технікою і широко
застосовує прогресивні технології.

 Завод здійснює середній та капітально-відновлювальний ремонти
магістральних електровозів як постійного, так і змінного струму. Ремонт
промислового залізничного транспорту та тягових агрегатів кар’єрних
електровозів. Ремонтує тягові двигуни, допоміжні електричні машини, колісні
пари.

 Товариство постачає запасні частини на замовлення залізниць України
та країн СНД. ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» впровадив
інформаційну систему керування підприємством. Основною метою
комплексної автоматизації підприємства є налагодження оперативного обліку
в режимі реального часу, що веде до створення на підприємстві єдиного
інформаційного середовища.

Прийнято до виконання план з технічного переоснащення підприємства
терміном до 2015 року, що передбачає закінчення реконструкції заводу з
метою організації сучасних робочих місць, котрі відповідають вимогам
промсанітарії та культури виробництва, забезпеченні сучасними методами
механізації для досягнення стабільності технологічного процесу, націлені на
підвищення якості умов праці, підвищення продуктивності праці та
збільшення конкурентоздатності продукції, що виготовляється.

У 2010 році була проведена перереєстрація сертифікату на відповідність
ДСТУ ISO 9001-2009.

Багато членів трудового колективу отримали заслужені відзнаки за високі
показники у праці, за прагнення до постійного поліпшення у якості капітально-
відновлювальних ремонтів електровозів.

ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний завод" це успішне сучасне
підприємство, яке динамічно розвивається і якісно надає свої послуги з
ремонту та модернізації рухомого складу залізниць всього пострадянського
простору. За незмінно високу якість і досягнення переваги у бізнесі серед
підприємств, що працюють в Україні з ремонту та технічного обслуговування
залізничного рухомого складу, неодноразово нагороджується «Зіркою
Якості» і «Підприємство Року» Національного рейтингу якості товарів та
послуг України, а також Міжнародним економічним рейтингом «Ліга кращих».
Протягом останніх років діяльності завод удостоївся слави переможця
конкурсу "Обличчя міста" у номінації "Львів промисловий".
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ПАТ «Українська залізниця»
Регіональна філія «Львівська залізниця»

ВП «Львівська дистанція колії»

Юридична адреса: вул. Тверська, 5, Печерський район, м. Київ , 13680;

Фактична адреса: вул. Городоцька, 166, м. Львів, 79041;
тел. 226-22-19, тел./факс 226-14-61,
ел. адреса Л_ПЧ-1_кадри ;

В.о. заступник начальника з кадрів (та соціальних питань)
Зворська Олена Ігорівна

Напрямок діяльності: колійне господарство;

Потреба:
• Монтери колії  60 людей.
• Чергові по переїзду  1 людина.
• Сигналіст  5 людей .
• Бригадир колії 4 людей .
• Майстер шляховий 6 людей .
• Оператор дефектоскопного візка 4 людей ;

Вимоги до претендентів:
Наявність середньої або професійно-технічної освіти, досвід роботи не
обов’язковий, заробітна плата від 4500 до 9500 грн. нетто( на руки );

Підприємство забезпечує:
Офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати,
Належні умови праці, навчання на виробництві,
Забезпечення спецодягом, спецвзуттям,
Проживання на період роботи в тимчасовому житлі,
Медичне страхування, оздоровлення.

Регіональна філія
«Львівська залізниця»

ПАТ «Українська залізниця»
Регіональна філія «Львівська залізниця»

ВСП «Львівська дирекція залізничних перевезень»

Адреса: м. Львів, вул. Листопадового Чину, 22
Тел.: (032) 226 31 20

Начальник відділу кадрів - Лук’янов Олександр Кузьмич

Вакансії:
регулювальник швидкості руху - 8 осіб. Заробітна плата - 6000 грн.
складач поїздів - 6 осіб. Заробітна плата - 6000 грн.
черговий стрілочного поста - 1 особа. Заробітна плата - 6000 грн.
машиніст крана (на залізничному ходу) - 2 особи. Заробітна плата - 7000 грн.

ПАТ «Українська залізниця»
Регіональна філія «Львівська залізниця»

ВП «Підзамчівська дистанція колії»

Адреса: м. Львів, вул. Папарівка, 20
Тел.: (067) 893 10 68

Відповідальна за набір персоналу:  Пастернак Світлана Василівна

Вакансії:
монтер коліїї - 11 осіб. Заробітна плата - 7834 грн.
електрогазозварник  - 3 особи. Заробітна плата - 5970 грн.
сигналіст  - 3 особи. Заробітна плата - 5504 грн.
черговий по переїзду - 1 особа. Заробітна плата - 5010 грн.

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри



Львів-2018Львів-2018

30Я
к 30Я

к

29

УЧАСНИКИ

28

УЧАСНИКИ

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ТОВ ТВК «Львівхолод»
Мережа продуктових магазинів «Рукавичка»

ТзОВ ТВК  "Львівхолод"

Адреса: м. Львів, вул. Угорська, 22
Тел.: 032 244 21 96,
e-mail: hr3@lvivcold.com.ua

Провідний менеджер з персоналу - Деркач Галина Ярославівна

Напрямки діяльності:
Роздрібна торгівля  - мережа супермаркетів "Рукавичка"

Перелік вакансій:
1. Керуючий магазином, заступник керуючого магазину
2. Приймальник товару
3. Комплектувальник товару, комірник, контролер
4. Касир торговельного залу
5. вантажник
6. прибиральник
7. пекар, кухар, піцмайстер
8. Вантажник фасувальник м'яса
9. охоронець
10. водій на газель
11. котельник
12. керівник відділу реклами
13. менеджер з персоналу

Інформація про підприємство.
Рукавичка” - українська мережа магазинів самообслуговування, робота

яких базується на західному досвіді та українській гостинності. Це торгові
об’єкти площею від 200 до 1000 кв.м, з асортиментом – від 2000 до 9000
позицій, постійними вигідними акціями, доступним рівнем цін та іншими
заходами, що направлені на задоволення потреб жителів Західної України.

Сьогодні — це добре зорганізована та максимально пристосована до
українських ринкових умов торгова мережа. “Рукавички” розташовано в центрі
густонаселених районів Львова, Івано-Франківська та Тернополя, в районних
центрах і великих містах областей Західної України із добрим транспортним
сполученням та зручним паркуванням автомобілів. Ми дбаємо, аби кожен
покупець, кожна родина, змогла по дорозі додому завітати до нас!

На даний час мережа налічує 128 магазинів самообслуговування, у
багатьох з яких  є власні пекарні, у окремих - кондитерський та кулінарний
цехи. Компанія сертифікована відповідно до міжнародних стандартів якості
та безпеки харчових продуктів ISO 9001, ISO 22000:2005. Як відомо, станом
на сьогодні ця система управління якістю найбільш - авторитетна в світі, це
низка міжнародних стандартів, кожен з яких присвячений різним аспектам
управління безпекою продуктів харчування.

Для мережі "Рукавичка" виготовляють товари під власними торговими
марками "Кухарочка", "Традиція" , "Глянц" та "Гальба". Це дозволяє
конкурувати за ціною та якістю з товарами інших виробників.

В компанії функціонує технологічна харчова лабораторія, акредитована
Украгростандартом, що здійснює систематичний контроль якості усього
асортименту продукції.  М`ясний відділ забезпечується свіжою продукцією,
яка щоденно надходить із власного м`ясного виробництва. Розповсюдження
товарів (в тому числі і м`ясних продуктів) здійснюється із власного
логістичного центру, основним завданням якого є оперативне та
централізоване забезпечення товарами усіх торговельних об`єктів мережі
"Рукавичка".
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

LycaMobile Ukraine
Адреса: Львів, Героїв  УПА, 29
Керівник Малигін Віталій

Тел. 091 603 7543, e-mail: Vitali.malygin@gmail.com

ТзОВ «ЮНІВЕРСАЛ МАРКЕТІНГ СЕРВІСІЗ»,
Адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, будинок 8-Б

код ЄДРПОУ 41548341,  ІПН 415483426558
Директор Іваненко С.А.

Один з найбільших віртуальних мобільних операторів, який діє в 21
країнах світу, і є лідером на міжнародному ринку, «LycaMobile Group», в
зв'язку з відкриттям представництва в Україні, запрошує в свою команду
молодих і амбітних.

 Вимоги:
- високий рівень комунікаційних навичок;
- бажання розвиватися і навчатися новому;
- відповідальність і охайність;
- Знання іноземних мов.

 Обов'язки сфера відповідальності:
- Просування продукції компанії;
- Надання консультаційних послуг споживачам;
- Продаж стартових пакетів в рамках промо-активностей;
- Ведення звітності.

 Гарантії:
- повна зайнятість;
- офіційний дохід;
- бонуси;
- можливість фінансового та кар'єрного зростання;
- навчання, тренінги;
- кращі отримають шанс стати частиною команди «ЛайкаМобайл Україна».

ПОТРЕБА В ПРАЦІВНИКАХ:
1.Мерчендайзер  - 10  вакансій. Зарплата  10 000 грн.

Обов’язки:
Розповсюдження стартових пакетів, надання повної інформації про

стартові пакети, тарифні плани, інформація  про компанію.
Проведення аналізу та звіту по розповсюдження товару.

LycaMobile Ukraine

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

Поштова адреса: 79052, м: Львів, вул. Сяйво, 10;
Тел. 239-21-13, факс 239-21-14,
Е-mail: kanc@loe.lviv.ua;

Голова Правління Матвіїшин Володимир Євгенович;

Відповідальний за добір персоналу:
директор з управління персоналом та тарифної
політики - Різенко Сергій Анатолійович,
тел. 239-20-02, е-mail: pryim6@loe.lviv.ua;

Напрямки діяльності: Передача електричної енергії місцевим
електромережам та постачання електроенергії за регульованим тарифом;

Потрібні фахівці:
за спеціальністю інженер-електрик з базовою або повною вищою
електротехнічною освітою та працівники робітничих професій з
професійно-технічною освітою електротехнічного напрямку;

За умови працевлаштування з вищою електротехнічною освітою на
робітничі професії є перспективи професійного росту і і розвитку кар’єри;

Інформація про Товариство:
ПрАТ «Львівобленерго» - енергопостачальна компанія, яка забезпечує

електроенергією споживачів Львівської області.

ПрАТ «Львівобленерго» здійснює діяльність з передачі електроенергії
місцевими електромережами та постачання електроенергії юридичним та
фізичним (в. т. ч. населення) споживачам на території Львівської області на
підставі ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності.

ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Рейкарц Хотел Менеджмент»

Адреса: 03103, м. Київ, вул. Кіквідзе, б.18;
тел. 044 -425-97-16
Сайт: reikartz.com

Менеджер по персоналу західного регіону Чад Іванна Ярославівна;

Напрями діяльності: Готельно-ресторанна сфера;

Потреба:
Кухарі, офіціанти, охоронці, адміністратори рецепції, покоївки - 6;

Вимоги до претендентів:
Тільки офіційне працевлаштування, від 18-ти років, профільна освіта.
Зарплати високі (від 6000 і вище в залежності від вакансії + ми харчуємо

і надаємо форму)

Ми найбільша в Україні мережа готелів «ReikartzHotelGroup», що надає
послуги високого рівня у сфері гостинності, працюємо по провідним
європейським стандартам обслуговування гостей. Ми постійно розвиваємось
і розширюємось і зараз на даний момент в нас нараховується більше ніж 38
готелів по всій Україні та закордоном.

Чому саме ми?
-У нас працюють провідні спеціалісти і ми готові ділитись досвідом;
- У нас впроваджена власна система тренінгів для співробітників;
-З нами цікаво і ми лідери готельного ринку України;
-У нас розроблена своя мотиваційна програма для співробітників.

Наші головні цінності:
- Відданість;
- Ефективність;
- Чесність;
- Ініціативна команда.

Reikartz робить те, що говорить і говорить тільки те, що може зробити…

Товариство з обмеженою
відповідальністю

«Рейкарц Хотел Менеджмент» Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ТзОВ «Бадер Україна»

Юридична адреса: 81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Заводська, 5
Фактична адреса:  81084, Львівська обл., Яворівський р-н., с. Кожичі,

    вул. Дорошенка, 2
    E-mail: Yuliia.Bakhur@bader-leather.com,
    Тел. 067 314 20 70; 063 293 52 32;

Керівник відділу з підбору персоналу Бахур Юлія Богданівна,

Напрямок діяльності:
Швейне виробництво, поопераційне пошиття;

Потреба:
Швачка (поопераційне пошиття),
інженер- технолог,
технолог,
механік,
контролер-якості.

Основні вимоги до вакансії швачка:
без досвіду роботи;
висока працездатність;
дисциплінованість;
велике бажання працювати;
хороший зір.

Інформація про компанію:
«Бадер Україна» заснована у січні 2006 року у місті Городок Львівської

області для реалізації інвестиційного проекту із виробництва шкіряних
автомобільних чохлів. Підприємство на сьогодні спеціалізується на
виробництві шкіряних елементів і пошитті сидінь зі шкіри для AUDI та BMW.

За дванадцять років у розвиток підприємства в Україні інвестовано понад
25 млн. євро та створено понад 4000 робочих місць. На сьогодні український
підрозділ світової компанії BADER налічує три заводи на Львівщині: один
— у місті Городку, два інші — в селі Кожичі Яворівського району.

Компанія також має власний Тренінговий центр. Що дозволяє самостійно
навчати працівників, які не мають досвіду. Також компанія забезпечує
безкоштовний доїзд для усіх робітників, а віднедавна і житло для мешканців
інших областей та віддалених районів.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Адреса: 79032, м. Львів, вул. Пасічна, 93
Тел. + 38 (032) 241-80-50, 068 595 3015
e-mail: s.zavadska@duna.ua

Генеральний директор – Щербина Сергій Костянтинович
Менеджер з персоналу – Завадська Софія Віталіївна

Наявні вакансії:
 - помічник майстра;
 - механік швейних та формувальних машин;
 - комірник;
 - головний енергетик.

Компанія пропонує:
- офіційне працевлаштування з дотриманням всіх соціальних пільг та
гарантій;
- конкурентну заробітну плату;
- привабливу систему мотивації;
- комфортні умови праці;
- роботу на сучасному іноземному обладнанні;
- навчання у закордонних спеціалістів;
- можливість освоєння нових професій за рахунок роботодавця;
- можливість кар’єрного та професійного росту;
- для тих хто бажає працювати, але немає відповідного досвіду роботи
ми проводимо оплачуване виробниче навчання.

Інформація про підприємство
ТОВ «Українська панчішна компанія» засноване у березні 2004 року,

працює в сфері легкої промисловості та займається виробництвом панчішно-
шкарпеткових виробів найвищого сегменту, які виготовляються на новітньому
обладнанні. Підприємство стрімко розвивається та розширює виробництво,
відповідно зростає кількість робочих місць. За якістю виробів ТОВ «Українська
панчішна компанія» входить до числа лідерів серед виробників панчішно-
шкарпеткової продукції в Україні.

У виготовленні нашої продукції, крім інженерно-технічних працівників,
беруть участь працівники таких професій:  майстри-технологи, в’язальники,
помічники майстрів, механіки, швачки, формувальники, сортувальники,
укладальники-пакувальники та ін.

Ми завжди досягаємо найкращих результатів і запрошуємо всіх
працювати з нами!

Адреса: 79026, м. Львів, вул. Стрийська,144;
Тел. +38 (032) 263-35-74. Факс +38 (032) 263-01-50
Електронна  адреса - ngb@ukrpost.ua

Керівник – ЧАХОЯН ЕДВАРД ЛЕВОНОВИЧ

Начальник відділу  кадрів Лабай  Надія Іванівна –
Тел. 067-179-08-10

Напрямок діяльності – укладення нафтогазопроводів

Потреба у фахівцях БУХГАЛТЕР
заробітна плата -  7000,00

До складу товариства входить 3 спеціалізованих будівельно-монтажних
підрозділи (управління), які працюють не лише на території України, а й за її
межами.

Колектив штатних кваліфікованих та досвідчених фахівців налічує близько
400 чол.

Величезний технічний потенціал та значний досвід працівників дає змогу
вести будівництво в важких гірських умовах.

Постійна підтримка виробничо-технічного потенціалу фірми на
відповідному рівні забезпечує швидкі темпи будівництва об‘єктів, гарантує
якість виконаних робіт та максимальне задоволення потреб Замовників.

ПрАТ «Фірма «Нафтогазбуд» брало участь у реалізації міжнародних і
вітчизняних проектів у нафтогазовій сфері та заслужило репутацію надійного
партнера.

СУ 14  ПрАТ «Фірма Нафтогазбуд»потребує таких фахівців:
Інженер-кошторисник
Геодезист
Інженер виробничого відділу
 Механік
Машиніст екскаватора   (механізатори)
Машиніст крана автомобільного
Виконавець робіт
Майстер будівельних та монтажних робіт

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ПрАТ «ФІРМА НАФТОГАЗБУД»
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Юридична адреса: Україна, 43005, м. Луцьк, вул.. К.Савура, 21-а
Фактична адреса: Україна, м. Львів, вул. Зелена, 115

телефон: 067-548-19-17,
електронна адреса: mbilecka@pakko.ua

Фахівець відділу підбору, мотивації та оцінки персоналу
Білецька Мар’яна Степанівна,

Напрями діяльності: роздрібна торгівля.
Потреба у фахівцях:

завідувач виробництвом (пекарня) – 1;
касири – 17;
охоронник – 1;
комірник – 1;
пекар – 3;
продавець продовольчих товарів – 2.

Вимоги до претендентів:
завідувач виробництвом (пекарня) – 7100 - 8300грн, досвід роботи у

виробництві, навчання та управління відділом, формування заявок на
поставку сировини, приготування хлібо-булочних виробів установленого
асортименту, знання та дотримання санітарно-гігієнічних норм праці,
забезпечення високого рівня обслуговування гостей;

касири – 4900-8300грн., якісне та ввічливе обслуговування гостей на
касі, підтримка чистоти робочого місця, контроль правильності зважування,
маркування товарів, уважність, знання касової дисципліни, досвід роботи
не обов’язковий, навчання;

охоронник – 4500-5500грн., забезпечення безпеки відвідувачів
супермаркету, забезпечення безпеки майна закладу, вирішення протиправних
ситуацій, уважність, досвід роботи не обов’язковий;
комірник – 4950-5950грн., прийом товарів по кількості та якості, контроль
правильного складування товару, робота з накладними, внесення накладних
в базу,  старанність,  хороша фізична форма, відповідальність до роботи,
пунктуальність, бажаний та не обов'язковий досвід роботи приймальником
товару, або комірником, знання ПК;
пекар – 4800-6550 грн., виготовлення хлібо-булочних виробів по технологічних
картах, які наявні в супермаркеті, змазує та укладає вироби на лотки тощо.
Повинен знати технологію виробництва хлібо-булочних виробів та виробів з
тіста, роботу пекарного устаткування, вимоги до якості, терміни зберігання
тощо.;

ТзОВ «ПАККО Холдинг»
продавець продовольчих товарів – 4750-6500грн., консультування

клієнтів, слідкування за кількістю товару на полицях, викладка товару на
полиці, слідкування за порядком у торгівельному залі,  уважність, ввічливість,
акуратність, досвід роботи не обов’язковий.

Інформація про підприємство і перспективи розвитку.
ТзОВ «ПАККО Холдинг»  - один з найбільший операторів на ринку

українського рітейлу, працює у дев‘яти  областях Західної України.
Ми відкрилися у 1996році під назвою «Волиньпак». Розпочали власну

діяльність з організації якісного виробництва торгової марки «Хочу ще».
1999 році перші створили у Західній Україні мережі гартівень  самообслуги

ПАККО. Адже до цього часу у Західній Україні практично не було подібних
торгових закладів. Гуртівні самообслуги ПАККО з’явились у Рівному, Луцьку,
Ковелі, Нововолинську, Володимир-Волинському, Чернівцях, Тернополі.

До речі, вже місяць в м. Луцьку діє каса  самообслуговування. Тепер
наші покупці зможуть обслуговуватися без участі касира. Підійшовши до
такої каси -  покупець проскановує товар, вводить кількість продуктів та
зможе розрахуватися карткою.

2001 рік відкривається «Вопак», перший  торговий заклад з європейським
рівнем обслуговування, які розраховані на роздрібного покупця. На сьогодні
ми маємо 72 магазини у різних регіонах західної України. А саме: Волинська,
Рівненська, Хмельницька, Житомирська, Тернопільська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Львівська, Чернівецька області. У більшості супермаркетів
«Вопак» налагоджене власне виробництво. Тут працюють власні пекарні,
м’ясні, кондитерські та кулінарні відділи.

Мета компанії – постійний стабільний розвиток, що дає кожному
працівнику шанс розкрити свої професійні та особистісні якості, стати
значущою часткою компанії та команди професіоналів.

На сьогоднішній день ми постійно розвиваємо нові напрямки нашої
діяльності. Відповідно нам постійно потрібні працівники на різноманітні
вакансії.

На даний час у магазинах наших торгових мереж працюють понад 2500
працівників, значна частина з яких є студентська молодь та молоді
спеціалісти.

ПАККО Холдинг як стабільний та надійний роботодавець зацікавлена у
пошуку  та  у підборі нових кваліфікованих кадрів.  В складі  компанії діє
Відділ  навчання    персоналу який займається  розвитком талантів у компанії.
Кожен хто бажає вчитись і розвиватись може  стати лідером і зайняти
управлінські посади, 90 % сьогоднішніх керуючих магазинами колишні касири
і продавці.

Проводимо навчання в «Школі практичного рітейлу» де по закінченню
вручаємо сертифікати. Також проводимо різноманітні корпоративні заходи,
квести, творчі конкурси. Тут Ви можете проявити себе як творча та активна
особистість, і паралельно бути хорошим працівником, для якого ми створюємо
комфортні умови для роботи та відпочинку.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ТОВ «Сільпо-Фуд»

Юр. адреса: м. Київ вул. Бутлерова,1;

Фактична: м. Львів вул. Городоцька, 367
телефон (032) 242-56-75 вн.702,
факс (032) 242-56-75 вн.704

Менеджер з персоналу Барбанюк Ліліана Ростиславівна,;

Напрям діяльності - торгівля;

Потреба у фахівцях:
продавці, касири, кухарі, оброблювачі риби;

Вимоги до претендентів
без досвіду (навчаємо);

Інформація про підприємство:

Торгова мережа продовольчо-промислових супермаркетів в Україні.
Заснована в 1998 році, належить торговельній корпорації Fozzy Group.

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ТОВ «Сільпо-Фуд»

Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю
«Поліграфічні плівки та послуги»

Адреса: м. Львів, 79035, а/с - 7925 вул. Зелена 147
тел. (032) 270-34-61; 270-00- 49; 270-00-68;
тел/факс. (032)240-47-65
e-mail: pfs-lviv@pfs.com.ua

Керівник відділу маркетингу Поліновський Олександр Казимирович.

Напрями діяльності
Поліграфічні матеріали

Потреба у фахівцях:
- Оператор додрукарської діяльності (prepress);
- Оператор (технік) на станцію змішування поліграфічних фарб;
- Завідувач складу поліграфічних матеріалів;
- Менеджер з продажу.

Вимоги до претендентів
Для завідувача складу, досвід роботи.

Для оператора і менеджера, бажано мати поліграфічну освіту, сумлінне
ставлення до роботи.

Заробітна плата: від 9 400 – 10 200 грн. (у тому числі премії, надбавки,
інші заохочувальні та компенсації виплат).

Інформація про підприємство:
Поліграфічні матеріали. Виготовлення фарб.

Науково-виробниче ТзОВ
«Поліграфічні плівки та послуги»



Львів-2018Львів-2018

30Я
к30Я

к

40 41

УЧАСНИКИ УЧАСНИКИ

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛТП Україна»

Адреса: 79018, м. Львів, вул. О. Степанівни, 45

Тел. 032 2395973, 032 2395393,

e-mail: iryna@l-t-p.com

www.l-t-p.com

Менеджер з персоналу: Мацієвська Ірина Василівна

Напрямок діяльності:
швейне виробництво

Потреба:
швачки – 150 осіб.

Вимоги до претендентів

досвід роботи від 1року. З/п 12000 грн.

Інформація про підприємство:
Нове швейне підприємство з іноземними інвестиціями, що займається

виробницвом спортивного одягу на експорт.

Планована кількість працівників 250-300 осіб.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЛТП Україна»

Адреса: 81085, Львівська область, Яворівський р-н.,
с. Рясне-Руське, вул. Свободи, 25
Тел., факс +380322351190,
електронна адреса office@brama.ua

Відповідальна за добір персоналу Бортник Світлана Миколаївна
заступник директора з правових та кадрових питань.

Напрями діяльності:
Деревообробка,  виробництво міжкімнатних дерев’яних дверей;

Потреба у фахівцях.
Оператори устаткування – 14 осіб,
підсобні робітники– 14 осіб,
електромеханіки– 2 особи,
слюсарі – 2 особи,
працівники благоустрою – 2 особи;
вантажники

Вимоги до претендентів
підсобні робітники – без вимог до стажу роботи та кваліфікації (від 6500,0
грн.), оператори устаткування – освіта та досвід в деревообробній галузі (є
можливість навчання на виробництві) (від 6500,0 – 12 000,0 грн.),
електромеханіки та слюсарі – технічна освіта, без вимог до стажу роботи,
працівники благоустрою – без вимог до стажу роботи та кваліфікації (6300,0).

Інформація про підприємство:
ТзОВ «Брама» характеризується більш ніж 15-ти річним досвідом

лідерства на ринку, одним з найбільш потужних виробничих комплексів у
Східній Європі, високими стандартами якості, широким модельним рядом.
При виготовленні продукції використовуються виключно екологічно чисті
матеріали та комплектуючі з турботою про довкілля.

Фабрика займається деревообробкою з 2002 року. У 2008 році здано в
експлуатацію новітній виробничий комплекс з виробничими потужностями у
20 000 м2. У 2011 році встановлено валкову лінію тонування та лакування
шпонованих плоских поверхонь (співробітництво компаній Kuper, Heesemann,
Buerkle). Тонування та лакування шпонованихпогонажних виробів спреєвим
методом розпочато у 2012 році (виробнича лінія компанії Сefla). ТзОВ «Брама»
збільшує  кількість клієнтів в Україні та за кордоном.

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ТзОВ «БРАМА»
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Благодійний Фонд – Шпиталь ім. Митрополита Андрея Шептицького
Курії Львівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви

Адреса: 79016, м. Львів, вул. Озаркевича, 4

Адміністратор - Отець Логін Андрій Мирославович;

Начальник відділу кадрів Щерба Любов Михайлівна -
Тел. 067-937-54-04,
ел. адреса spital.kadry@gmail.com

Благодійний Фонд - Шпиталь ім. Митрополита Андрея Шептицького
Курії Львівської архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви потребує:

молодших медичних сестер з догляду за хворими в кількості 6 осіб,
санітарок в кількості 2 осіб,
робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків - 4000 грн,
електрика дільниці - 4000 грн.

Оплата праці від 3700 грн.,
позмінний графік роботи,
безкоштовне медичне обслуговування та харчування.

Благодійний Фонд – Шпиталь ім. Митрополита
Андрея Шептицького

Курії Львівської архиєпархії
Української Греко-Католицької Церкви

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ашан Україна гіпермаркет»

35442481

Юридична адреса: м. Київ, пр. Степана Бандери 15а
Тел. 067 – 541-70-24, 032-242-98-88,

Відповідальний за набір персоналу: Бек Михайло Степанович

Напрямки діяльності
Торгівля, рітейл

Потреба:
• Продавці продовольчих та непродовольчих відділів -  від 8600 грн.
• Касири – від 8900 грн.
• Кухарі – від 10100 грн.
• Кондитери – від 10100 грн.
• Пекарі – від 10100 грн.
• Охоронники – від  8900 грн.
• Приймальники товарів  - 10100 грн.
• Обвалювальник м’яса – від 12000 грн.
Ми готові брати без досвіду роботи.

Ашан активно розвивається, та планує відкриття третього магазину у
Львові на пр. Чорновола.

ТзОВ «Ашан Україна гіпермаркет»



Львів-2018Львів-2018

30Я
к30Я

к

45

УЧАСНИКИ

44

УЧАСНИКИ

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Компанія «ЛЕО-С»

Адреса: вул. Зелена, 153 А, м. Львів, 79035
тел./факс: (032) 242 38 76
personal@leo-s.com.ua

Директор: Вторак  Юлія  Ігорівна

Відповідальні за підбір персоналу:
Тітко Катерина Степанівна (ЛЕО-С)  0974598965;
Литвин Василина Вікторівна (Вухо.Ком) 0686995378.

Сфера діяльності: торгівля, сфера обслуговування.

Інформація про Товариство:
На сьогоднішній день компанія «ЛЕО-С» розвивається у  напрямку: гуртовий
продаж мобільних телефонів та аксесуарів, а також:

Роздрібна мережа салонів мобільного зв’язку
«Вухо.Ком»

Перспективи професійного росту і кар’єри:
Наша Компанія розвивається швидкими темпами. Кожен працівник отримує
можливість рости і динамічно розвиватись разом з компанією, вдосконалюючи
свої професійні навички, розширюючи світогляд  та отримуючи можливість
кар’єрного росту.

Ми запрошуємо працювати разом з нами!
• шукаємо молодих, активних працівників, здатних до швидкого прийняття
рішень, відповідальних та ініціативних.
• шукаємо тих, хто відкритий до спілкування з клієнтами, партнерами та
колегами.

Якщо Ви готові показувати високі результати роботи, постійно
підвищувати свій професійний рівень,

Вам подобається спілкуватись з людьми – працюйте разом з нами!

Потреба в персоналі:
Вухо.Ком:
Продавець-консультант мобільних телефонів (10 осіб):

Вимоги до кандидатів:
• Досвід роботи (не обов’язковий);
• Навички ефективної комунікації;
• Досвідчений користувач ПК;
• Бажання працювати на результат;
• Самоорганізованість.

Керівник Торгової точки
Вимоги до кандидатів:

• Досвід роботи (бажаний);
• Навички ефективної комунікації;
• Досвідчений користувач ПК;
• Бажання працювати на результат;
• Самоорганізованість.
• Знання принципів продаж
• Знання основ мерчендайзенгу

ЛЕО-С:
Продакт менеджер мобільних телефонів та аксесуарів (1 ос.):

Вимоги до кандидатів:
• Досвід роботи в на аналогічній посаді від 1 року;
• Навички введення переговорів;
• Знання основ категорійного менеджменту;
• Знання і розуміння онлайн та офлайн ринку мобільних телефонів та
аксесуарів;
• Комунікабельність, уважність. відповідальність, порядність,
ініціативність,
• Аналітичне мислення.

Керівник інтернет-магазину (1 ос.):
Вимоги до кандидатів:

• досвід в  управлінні успішним інтернет-магазином від1року.
• досвід в роботі по просуванню та  управлінні інтернет-продажами
• розуміння ринку інтернет-продажів (методи просування, тенденції,
інструменти розвитку, канали)
• розвинуті управлінські компетенції (планування, організація, мотивація,
контроль);
• SEO, контент, SMM (запуск, аналіз, супровід)
• Знання CRM систем.
• Навики роботи в 1С, графічних редакторах.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БЛУ МУН КЛОУЗІНГ»

Адреса: 79019, м. Львів,  вул. Липинського 50А
Тел.: (097)96-81-555;   293-03-32;
ел. адреса: bluemoonclothing26@gmail.сom

Директор: Ерган Гуль

Начальник відділу кадрів Стецьків Галина Михайлівна

Напрямки діяльності: пошиття легкого жіночого одягу

Потреба у фахівцях:
- швачка – 50 осіб ( без вимог до стажу роботи)
- прасувальник – 10 осіб ( без вимог до стажу роботи)
- чистильник тканин, виробів – 10 осіб ( без вимог до стажу роботи)
- закрійник – 2 особи ( стаж роботи не менше 1 року)
- настелювач тканин – 4 особи (без вимог до стажу роботи)

Заробітна плата від виробітку
( в перший місяць роботи — сталий заробіток).

Здійснюємо навчання працівників безпосередньо на підприємстві.

Повертаємо гроші за проїзд працівникам, які доїжджають з віддалених
населених пунктів.

Інформація про підприємство:
Підприємство з іноземними інвестиціями, 3 роки на ринку праці України.
Нове, перспективне.

ТзОВ «БЛУ МУН КЛОУЗІНГ»

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Технологічний центр по захисту металів від корозії»

Юридична адреса: м. Львів, вул. Генерала Чупринки, буд.11а, кв. 20.

Фактична адреса: м. Львів, вул. Наукова, буд.5.
Тел./факс 0322540295, remix@lviv.net

Директор  Левченко Ростислав Анатолійович.

Напрям діяльності
Оброблення металів та нанесення покриття на метали.

Вакансії:
2 посади  робітників для обслуговування лінії гарячого цинкування
металевих виробів.

Вимоги до претендентів:
відповідальність, здатність до навчання,
заробітна плата 5000 грн. - 12000 грн.

Підприємство працює з 1994 року, планує  збільшувати виробничі
потужності  в міру зростання попиту на гаряче цинкове покриття металевих
виробів.

ТзОВ «Технологічний центр
по захисту металів від корозії»

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри
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Дочірнє підприємство «Рітейл Вест»

Юридична адреса: 08205, Київська обл., м.Ірпінь, вул.Лісова, будинок 6-Г
Фактична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б.Хмельницького,176

Телефон 245-57-86, моб. тел. 097-58-72-717
електронна адреса - furshet718ok@it-furshet.com.ua

Старший інспектор з кадрів Семен Надія Ярославівна
Напрямки діяльнотсті оптово-роздрібна торгівля

Вакансії:
Касир торговельного залу  з/п  6500 грн. + премія - 2 чол.
Продавець-консультант з/п  5300 грн. + премія - 2 чол.
Вантажники з/п  4700 грн. + премія  - 2 чол.
Шеф-кухар відділу кулінарії  з/п  6800 грн. + премія - 2 чол
Кухар відділу кулінарії  з/п 6500 грн. + премія - 1 чол.

Дочірнє підприємство “Рітейл Центр”
Адреса: м.Львів, вул. Сахарова, 45 та вул. Зубрівська, 38

Телефон 245-57-86, моб.телефон 097-58-72-717
електронна адреса - furshet718ok@it-furshet.com.ua

Старший інспектор з кадрів Семен Надія Ярославівна
Напрямки діяльнотсті оптово-роздрібна торгівля

Вакансії:
Касир торговельного залу  з/п  6500 грн. + премія

(Сахарова) - 2 чол., (Зубрівська) - 2 чол.
Продавець-консультант з /п  5300 грн. + премія

(Сахарова) -  4 чол.  (Зубрівська) - 2 чол.
Вантажники  з/п  4700 грн. + премія

(Сахарова) - 2 чол. ,  (Зубрівська) - 1 чол.
Старший оператор ПК  з/п   12000 грн. + премія  -     (Зубрівська) - 1 чол.

Вимоги до претендентів:
бажання добросовісно працювати та сприяти розвитку мережі сімейної
покупки «Фуршет».

Перспективи:
Розвиток мережі магазинів «Фуршет» в Україні та ближнього зарубіжжя.

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Мережа магазинів «Свій маркет»

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Дочірнє підприємство
«Рітейл Вест»

Свій Маркет – це західноукраїнська мережа роздрібної торгівлі. Наразі
в Україні успішно працюють 20 магазинів Свій Маркет – 16 магазинів у Львові,
1 у Червонограді та 3 у Стрию Львівської області.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Головне управління Пенсійного
фонду України  у Львівській

області

Адреса: вул. Митрополита Андрея, 10, Львів, Львівська область, 79000.
    Тел: 032 255 04 92. сайт http://www.pfu.gov.ua/

Відповідальна за набір персоналу Наталія Войташин

Вакансії:
1. Головний спеціаліст відділу з питань організаційно-інформаційної роботи
управління персоналу та адміністративного забезпечення, посадовий оклад
- 4800;
2. Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу організації правової роботи
юридичного управління (3 вакансії), посадовий оклад – 4800;
3. Головний спеціаліст-юрисконсульт відділу представництва інтересів Фонду
в судах та інших органах № 1 юридичного управління (2 вакансії), посадовий
оклад - 4800;
4. Головний спеціаліст відділу адміністрування інформаційних систем та
захисту інформації управління інформаційних систем та електронних реєстрів
(2 вакансії), посадовий оклад - 4800;
5. Головний спеціаліст відділу супроводження інформаційних систем та
електронних реєстрів № 1 управління інформаційних систем та електронних
реєстрів, посадовий оклад - 4800 ;
6. Головний спеціаліст відділу виконання бюджету та бюджетно-фінансової
звітності фінансово-економічного управління (2 вакансії), посадовий оклад -
4800;
7. Головний спеціаліст відділу контролю за додержанням законодавства з
питань пенсійного забезпечення управління застосування пенсійного
законодавства (4 вакансії), посадовий оклад - 4800;
8. Головний спеціаліст відділу методології та організації роботи із
застосування пенсійного законодавства управління застосування пенсійного
законодавства, посадовий оклад - 4800;
9. Провідний спеціаліста відділу з питань призначення та перерахунків пенсій
№ 6 управління застосування пенсійного законодавства, посадовий оклад -
4400;
10. Провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій
№ 7 управління застосування пенсійного законодавства, посадовий оклад -
4400;

11. Провідний спеціаліст відділу з питань призначення та перерахунків пенсій
№ 9 управління застосування пенсійного законодавства, посадовий оклад -
4400;
12. Головний спеціаліст Личаківського відділу обслуговування громадян
в м. Львові (сервісний центр) управління обслуговування громадян, посадовий
оклад - 4800;
13. Головний спеціаліст Шевченківського відділу обслуговування громадян в
м. Львові (сервісний центр) управління обслуговування громадян, посадовий
оклад - 4800;
14. Головний спеціаліст Шевченківського відділу обслуговування громадян в
м. Львові (сервісний центр) управління обслуговування громадян, посадовий
оклад - 4800;
15. Головний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 3 управління з
питань виплати пенсій, посадовий оклад - 4800;
16. Провідний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 2 управління з
питань виплати пенсій, посадовий оклад - 4400;
17. Провідний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 4 управління з
питань виплати пенсій, посадовий оклад - 4400;
18. Провідний спеціаліст відділу з питань виплати пенсій № 8 управління з
питань виплати пенсій, посадовий оклад – 4400.

Надбавка за вислугу років на державній службі та ранг державного службовця
відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу» та постанови
КМУ від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних
органів» (із змінами).
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ТзОВ «Фуджікура Аутомотів
Україна Львів»

Юридична адреса – 79017 Львівська обл., м. Львів, вул. Й. Сліпого, 13
Фактична адреса – 81085 Львівська обл., Яворівський район, село

Підрясне, вулиця Європейська, 1
Тел.: 0 800 306 340 (усі дзвінки безкоштовні)

Керівник департаменту персоналу – Панчишин Ірина Степанівна

Напрямки діяльності:
Автомобільна продукція

Потреба:
- Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та
установок - 150 осіб
- Спеціаліст з підбору персоналу(рекрутер) – 3 особи
- Бухгалтер – 1 особа
- Експерт із зовнішньоекономічних питань - 3 особи
- Начальник відділу підбору персоналу – 1 особа

Вимоги до претендентів:
Середня освіта, хороший зір, здатність розрізняти кольори

Інформація про підприємство:
Компанія Фуджікура була заснована у 1885р. із головним офісом у Японії

та 55, 000 працівників по всьому світу сьогодні.
Основною продукцією компанії є оптичне волокно, телекомунікації, та

зазвичай у Європі кабельні джгути для найбільших виробників автомобілів у
світі.

Ми гарантуємо безпеку для всіх працівників, залучених в корпоративній
роботі для Фуджікура для підтримки і покращення умов праці.

Ми прагнемо створити комфортні робочі місця, де всі співробітники
можуть повною мірою проявити свою ініціативу і творчість, без будь-якої
дискримінації.

Ми працюємо, щоб надавати працівникам рівні можливості і допомагати
їм у роботі та особистому житті.

Ми поважаємо права всіх людей і ніколи не допускали порушення прав
людини.

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІП-АЛЬЯНС»

ЄДРПОУ: 41049786, ІПН 410497826506

Директор Середа Олег Миронович

Юридична адреса: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 108
Фактична адреса: 79026, м. Львів, вул. Володимира Великого, 2

e-mail: bkvipall@gmail.com, тел. 093 150 69 87

Відповідальна за добір персоналу
Белей Світлана Едуардівна, тел. 067 909 66 99.

Напрям діяльності – будівництво.

Потрібні працівники:

1. Інженер-будівельник (будівельна сфера).
2. Робітничі професії:
- бетоняр;
- монтажник металевих та залізобетонних конструкцій;
- підсобні працівники.

Заробітна плата – по домовленості.

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІП-АЛЬЯНС» здійснює будівництво
багатоповерхового житлового комплексу у м. Львові та інших об’єктів у м.
Львові та області.

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІП-АЛЬЯНС»

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри
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Публічне акціонерне товариство
«Львівське автотранспортне підприємство-14630»

Адреса 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 280
тел. 032 262 41 24
електронна адреса: atp14630lviv@gmail.com

Юридична адреса  79019, м. Львів, вул Городницька, 47

Відповідальна особа за добір персоналу
Бойко Галина Германівна

Напрями діяльності  - перевезення пасажирів

Потреба у водіях автотранспортних засобів у кількості 30 чол.

Вимоги:
категорія D,
стаж роботи водієм 3 роки,
заробітна плата від 5000 грн.

Перевізник здійснює перевезення з 1966 р. на міських, приміських, міжміських
та міжнародних перевезеннях.

ПАТ «Львівське АТП-14630»

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міра і К»

Адреса 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 280

Юридична адреса м. Львів, вул Л.Українки, 7

тел.  0322 624124

Електронна адреса: victorchaiko@ukr.net

Відповідальний за добір персоналу - Чайко Віктор Васильович

Напрями діяльності  - перевезення пасажирів

Потреба у водіях автотранспортних засобів у кількості 30 чол.

Вимоги:
категорія D,
стаж роботи водієм 3 роки,
заробітна плата від 5000 грн.

Перевізник здійснює перевезення з 1997р. на міських, приміських, міжміських
та міжнародних маршрутах

ТзОВ «Міра і К»

54 55
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Спільне українсько-німецьке
підприємство

ТзОВ «ПОЛІ  ПАК»

СП ТЗОВ «ПОЛІ ПАК» - поліграфічна фірма (флексодрук)
Адреса: м. Львів, вул. Тролейбусна, 15,  тел. (032)2458431, моб. 0500102939

Основні види діяльності:
виготовлення  гнучкої упаковки, друк на пакувальних матеріалах, ламінація
гнучких матеріалів.

Вакансії:
1. Оператор ламінатора (ламінація гнучких пакувальних матеріалів;
налаштування обладнання; контроль якості ламінованої продукції).
2. Помічник друкаря, друкар (підготовка машини до друку; робота  з фарбами;
післядрукарські та допоміжні роботи).
3. Підсобний робітник  - (робота з фарбами);
4. Робочий на поклейку форм, монтажист  - (наклейка фотополімерних форм
на вали;  чистка та зберігання форм; облік форм).
5. Менеджер зі збуту – (співпраця з постійними клієнтами, пошук нових
клієнтів, укладання угод, розрахунок замовлення).

Готові розглянути кандидатів без досвіду роботи; студентів.
Проводимо оплачуване навчання безпосередньо на виробництві.

Запрошуємо відповідальних осіб без шкідливих звичок, які прагнуть
розвиватись та гідно заробляти.

Філія – Львівське обласне
управління ПАТ   «ДЕРЖАВНИЙ

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”

30-й Ярмарок кар’єри

Адреса: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 9
Тел. (0322)40-39-06

Головний спеціаліст з виконання функції підбору персоналу
Марта Лярнатович.

Вакансії:
1. ЕКОНОМІСТ 1-ї КАТЕГОРІЇ (адміністратор відділення банку) – 5600 грн.
2. КОНТРОЛЕР-КАСИР – 6800 грн.
3. ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ – 7500 грн.
4. ПРОВІДНИЙ ЕКОНОМІСТ – 7800 грн.

Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» –
один із найбільших фінансових інститутів української держави, що має
найрозгалуженішу мережу установ.

Це єдиний в Україні банк, що має закріплену законом державну гарантію
повного збереження грошових коштів та інших цінностей громадян, довірених
банку.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 2
Тел.: 032-261-34-88. E-mail: secretary.let@gmail.com

Директор - Береза Олег Ігорович

Вакансії:
водій трамвая - 134 особи. Заробітна плата - 6600 грн.
водій тролейбуса - 43 особи. Заробітна плата - 7300 грн.
інспектори (контролери) - 40 осіб. Заробітна плата - 7140 грн.
слюсарі з ремонту рухомого складу - 10 осіб. Заробітна плата - 8356 грн.
електрики - 1 особа. Заробітна плата - 8000 грн.

Основні напрямки діяльності підприємства:
Надання послуг з перевезення населення електротранспортом,
автотранспортом;
Організація руху транспорту;
Визначення потреб населення для здійснення перевезень та потреби у
рухомому складі;
Будівництво, експлуатація, технічне обслуговування і ремонт:
трамвайних колій і колійних споруд;
споруд та електрообладнання тягових підстанцій;
систем телеуправління;
електромереж;
споруд та устаткування сигналізації та зв’язку;
будівель і споруд підприємств;
Експлуатація, діагностика, технічне обслуговування і ремонт:

електротранспорту та автомобільного транспорту;
електричного обладнання до і вище 1000 В;

ЛКП «Львівелектротранс» – одне з найстаріших підприємств міського
електротранспорту.

Послугами міського трамвая і тролейбуса сьогодні користується чимало
львів’ян і гостей міста. Щодня електротранспорт обслуговує близько 200 тисяч
пасажирів на 9–ти трамвайних і 11–ти тролейбусних маршрутах. Частина
трамваїв оснащено бездротовим інтернетом WiFi.

ЛКП «Львівелектротранс»

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ТОВ «ЦВГ Україна»

Адреса: вул. Зелена, 301, м. Львів, 79066
Телефон/факс: +38 032 232 65 30 / +38 032 232 65 39
Email: info.cvgua@cvgrp.com
Сайт: http://www.cvgrp.com

Керівник: Міхал Церман
Відповідальна за набір персоналу Монастирська Наталія Леонідівна

Вид діяльності:
Виробництво електричного і електронного устаткування для автотранспортних
засобів

COMMERCIAL VEHICLE GROUP – провідний постачальник інтегрованих
систем для комерційного автотранспорту, у тому числі для автомобілів великої
вантажопідйомності, будівельної та сільськогосподарської автомобільної
техніки, а також спеціалізованого і військового автотранспорту.

Історія створення CVG
Історія CVG розпочинається зі створення TrimSystems в

1997.МервінДанн, генеральний директор CVG, увійшов в TrimSystems в 1999
році. Під його керівництвом дана Компанія зміцнила свої позиції за рахунок
покращення якості та клієнтського сервісу.

 У серпні 2004 р. керівництво Компанії зробило її публічною та змінило
назву з TrimSystems на CommercialVehicleGroup. За останні 10 років,
продовжуючи розвиток, Компанія розширила свої потужності на територіях
Північної Америки, Європи та Азії, зокрема, придбала такі заводи як
MononaWire в США і Мексиці, CI Е.Б. і PEKM в Чеській Республіці, та
StratosSeating в Австралії.

 Відкриття CVG в Україні
У липні 2012 року, CVG відкрила завод в Україні у м. Львів – ТОВ «ЦВГ

Україна», який займає площу – 8000 кв.м. та забезпечує роботою близько
1000 працівників, з яких 50 – адміністративний персонал. Сьогодні львівський
завод виготовляє електричні кабельні мережі для дверей, бамперів та систем
сидінь для автомобільних заводів Чехії на основі давальницької сировини.

Відкриті вакансії:
монтер кабельного виробництва - 10 осіб. Заробітна плата 6500 грн.
складач ручним способом - 5 осіб. Заробітна плата 6500 грн.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОЛ ВІ ДУ ІЗ СОРС ЮКРЕЙН»

Адреса: 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Лемківська, 9А
t-mail: allwedoissource@gmail.com
Тел. +380938593010

Cтарший менеджер з управління персоналом
Романів Христина Михайлівна

Потреба
Монтер кабельного виробництва в компанію «Пас Україна» (30 - 50 осіб)

Вимоги:
- повна середня освіта ,
- здатність розрізняти кольори,
- відповідальне ставлення до роботи,
- спроможність працювати індивідуально та в команді

Зарплата:8500 грн. + бонуси

Інформація про підприємство

PAS Group - провідний розробник, а також виробник кабельних та
панельних систем для побутової техніки.

Компанії PAS Group активно представлені в усьому світі та забезпечують
індивідуальні системні рішення для виробників побутової техніки, які
виготовляються на наших підприємствах у Німеччині, Польщі, Китаї,
Туреччині, США, Мексиці та Україні.

В Україні PAS Group представляє «ПАС УКРАЇНА» ТзОВ

ТзОВ «ОЛ ВІ ДУ ІЗ СОРС ЮКРЕЙН»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕ-ВОЛЯЙ»

Юридична адреса: Львівська область, м. Жидачів, вул. Будівельників,1Б;

Фактична адреса: м. Львів, пр. Чорновола, 57а
   Телефон: 0676747978;
   електронна адресаsezonypersonal@gmail.com

Директор Цимбалюк М.М.

Відповідальна за добір персоналу – Решетило Оксана Ярославівна;

Напрями діяльності – діяльність закладів громадського харчування;

Потреба у фахівцях – кухар, піцмайстер, офіціант, касир;

Вимоги до претендентів:
акуратність, відповідальність,  для кухарів бажано досвід роботи, для
офіціантів та касирів – комунікабельність, привітність
заробітна плата  - від 5 000 грн.;

Інформація про підприємство і перспективи розвитку:
підприємство працює в мережі «бістро «Смачні сезони», активно
розвивається та розширює сферу діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ДЕ-ВОЛЯЙ»

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ТзОВ «Укрриба ЛТД»

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька 355 Г

тел. 2957007

електронна адреса ltd-ukrfish@ukr.net

Начальник відділу кадрів Малюта Іванна Богданівна -

Виробництво м'ясної та рибної продукції, збут імпортованої риби.

Потреба:
менеджери зі збуту -10000 грн. початкова.

різноробочі в м'ясний та рибний цехи - 10000 грн.

водії - 10000 грн. і вище.

Прибиральник службових приміщень - 4000 грн.

Підприємство займається виробництвом м'ясної та рибної продукції.

ТзОВ «Укрриба ЛТД»

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

Фізична особа РИБАК Богдан Богданович

Юридична адреса: 79053, м. Львів, вул. Граб’янки, 5, кв.133

Фактична адреса: 79000, м. Львів, вул. Стуса, 4.

Рибак Богдан Богданович (фізична особа)
тел. (097)241-99-366
електронна адреса: rbbr@online.ua

Напрям діяльності:
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості

Вакансії:
водій автотранспортних засобів – 1 особа (зарплата 10000 грн.)

Перевезення пшениці у межах Львівської та Волинської області.

підсобний робітник – 2 особи (зарплата 7000 грн.)

Вивантаження зерна, складання борошна на складах, завантаження
борошна на транспорт.

Фізична особа РИБАК Богдан Богданович
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Приватне підприємство «333»

Юридична адреса: 79068, Львів, вул. Мазепи 3а, кв. 196
Фактична адреса: 79071 Львів, вул. Кульпарківська, 230

Директор Копись Володимир Ігорович

Відповідальна за набір персоналу:
Директор з розвитку Наталія Галащишин,
тел. 067 640 2 333
e-mail: 333clean@gmail.com

Вид діяльності:
прибирання  офісних приміщень, супермаркетів, торгових центрів згідно
укладених договорів

Потреба:

Адміністратор об'єкта – 8000,00 грн., 3 вакансії
Менеджер мережі – 8000,00 грн., 1 вакансія
Керівник мобільної бригади – 10000,00 грн., 1 вакансія
Бригадир-оператор – 6000,00грн.  1 вакансія

Приватне підприємство «333»

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

УЧАСНИКИ УЧАСНИКИ

64 65

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
30-й Ярмарок кар’єри

ТОВ «ОВБ Алфінанц Україна»

Компанія «OVB Vermogensberatung» була заснована у 1970 році в Кельні
для того, щоб в якості компетентного радника готувати майбутнє своїм
клієнтам. Із цього офісу і розвинувся один з провідних європейських радників
з управління капіталом.

В Україні компанію ТОВ «ОВБ Алфінанц Україна» було засновано у 2007
році.

Адреса: вул. Братів Міхновських 1, офіс 42, м. Львів, 79018

Юридична адреса центрального офісу:
вул. Дегтярівська 62. оф. 25. 04112, Київ. Україна
тел.   +38 (044) 492 87 77. E-mail: office@ovb-ua.com

Керуючий директор: Дмитро Малик

Відкриті вакансії:
Незалежний фінансовий консультант - 1 особа. Заробітна плата 6000 грн.

Кар'єрні можливості:
Ви отримуєте майже необмежені можливості розвитку в надзвичайно

перспективному середовищі.
Ви можете безпосередньо впливати на свій заробіток завдяки власним

результатам.
OVB — це потужний партнер, що має більш ніж 40-річний досвід успіху

на ринку.

Про концерн ОВБ
Концерн ОВБ, головний офіс якого знаходиться в Кельні, є одним із

провідних європейських постачальників фінансових послуг. Із часу
заснування у 1970 році надання тематичних консультацій приватним
господарствам є основним видом економічної діяльності ОВБ. ОВБ
співпрацює із більш ніж 100 потужними провайдерами та надає конкурентні
послуги для задоволення індивідуальних потреб своїх клієнтів у сфері
отримання джерел для існування та пенсійного страхування, створення
майнового капіталу, страхування майна, а також збільшення майна.
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