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У  каталозі розміщена інформація, надана учасниками  34-го Ярмарку
кар’єри студентів та випускників Львівської політехніки.

Ярмарок кар’єри проводився з 23 до 26 листопада  2021 року в режимі
онлайн.

Захід організований Відділом працевлаштування та зв’язків з
виробництвом Національного університету «Львівська  політехніка» за
сприяння Львівського обласного та міського центрів зайнятості.

Реквізити:
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.lpnu.ua

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри

Національний університет
«Львівська політехніка»

Відділ працевлаштування та зв’язків
з виробництвом

Шановні роботодавці,  студенти та
випускники Львівської політехніки!

Відділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом
продовжує проведення Ярмарків кар’єри розпочатих у співпраці з
Львівським обласним центром зайнятості ще в травні 1998 року.

У час пандемії та онлайн навчання університет не припиняє
сприяти створенню умов для реалізації кар’єрних можливостей
та успішного працевлаштування студентів та випускників
Львівської політехніки у співпраці з Державною службою
зайнятості та роботодавцями.

Зустрічі студентів з роботодавцями ми завжди проводили
у відкритому діалозі, але, з незалежних від нас причин викликаних
пандемією, ми змушені проводити Ярмарок кар’єри в онлайн
форматі з використанням інформаційних технологій.

Ми віримо, що співпраці Львівської політехніки з
роботодавцями не зможуть зашкодити жодні  обставини, і
сподіваємося на зацікавленість і активну участь студентів у
роботі Ярмарку.

Бажаємо компаніям-учасникам успішного заповнення
відкритих вакансій, поповнення кадрового резерву та розвитку,
а студентам отримати бажану роботу та сміливо будувати
професійну кар’єру.

Світлана Гладун,
керівник відділу
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Інформаційна підтримка

Центp комунікацій Львівської політехніки https://lpnu.ua/
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Львівська міська рада/Управління персоналом
Орган місцевого самоврядування у Львівському районі

Львівської області з адміністративним центром у місті Львові
Веб-сайт: https://city-adm.lviv.ua/

Начальник відділу навчання, стажування та практики
управління персоналом Мирослава Войціцька
Тел. 096-46-05-388, електронна пошта myroslava.tsyhelyk@gmail.com

Актуальні вакансії:
https://www8.city-adm.lviv.ua/info/konk_vak_pos.nsf/
a951b98f70ade80fc2256ced00394943?OpenView

Програми стажування та практики:
https://city-adm.lviv.ua/lmr/job/internships

Програма молодіжних проектів «Lviv Young Project»
Учасники можуть втілити власну ідею, зробити вклад у розвиток міста,
стати частиною команди, від А до Я, навчитись проектному
менеджменту.

Цього року Львівська міська рада обрала 8 актуальних тематик
соціальних проектів:

• Профорієнтація школярів; • ІТ напрямок;
• Культура; • Архітектура;
• Екологія; • Dog friendly city;
• Інститут міста; • Проект – власна ідея.

Програма стажування у Львівській міській раді
«Перший кар'єрний крок»

Львівська міська рада пропонує унікальну можливість:
• Пройти стажування в ЛМР
• Приєднатися до успішної, молодої команди Львівської міської ради
• Втілити свої ідеї, проявити лідерські якості, перевірити стійкість в роботі з
професіоналами
• Активне включення в розвиток власного міста
• Отримання рекомендацій та дипломів по закінченню стажування
• Термін стажування 2 місяці (з гнучким графіком)
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Компанія
«Dialog Semiconductor»

Адреса: 79034, м. Львів, вул. Кам’янецька 33
Веб-сайт компанії https://www.dialog-semiconductor.com/

Контактна особа:
Андріана Кушніренко,
Телефон: +380632642227
Електронна пошта: andriana.kushnirenko.xm@renesas.com

Dialog Semiconductor -  компанія-виробник інтегральних
мікросхем для компактної електроніки (мобільні телефони, ноутбуки,
планшети, навушники, IoT пристрої тощо).

Офіси знаходяться в 15 країнах світу: Великобританії, США, Китаї,
Туреччині, Тайвані, Південній Кореї, Японії, Нідерландах, Гонгконгу, Греції,
Німеччині, Австрії, Україні та інших.

Український офіс Dialog Semiconductor у Львові складається здебільшого
з інженерних команд, які розв’язують ключові задачі у розробці лінійок
продуктів GreenFET та GreenPAK.

GreenFET - мініатюрні напівпровідникові ключі, які комутують
навантаження (напр. підсвітка дисплею) та мають захисти від коротких
замикань, різких стрибків напруги та перегріву.

GreenPAK - набір часто вживаних електронних компонентів (лічильники,
компаратори, осцилятори і багато іншого) сполучених конфігурованою
матрицею з’єднань, у мініатюрному корпусі розміром від 1,2 мм.

Актуальні вакансії та вимоги до претендентів:
https://www.dialog-semiconductor.com/company/careers/vacancies/

list?searchCriteria%5B0%5D%5Bkey%5D=LOV79&searchCriteria%5B0%5D%
5Bvalues%5D%5B0%5D=13411&searchCriteria%5B1%5D%5Bkey%5D=
Resultsperpage&searchCriteria%5B1%5D%5Bvalues%5D%5B0%5D=24

Львівська міська рада

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс»

Адреса: БЦ «Легенда Клас», 3-й поверх,
вул. Шевченка 111а, м. Львів
Тел.: +380 32 236 2050, e-mail: ua_job@pwc.com
Веб-сайт компанії:
https://www.pwc.com/ua/en/careers/service-delivery-center.html

Контактна особа – Масюк Марта Юріївна,
Senior HR Specialist
Телефон +38063 388 92 79
Електронна пошта  marta.masiuk@pwc.com

PwC – це міжнародна мережа фірм, що пропонує професійні
аудиторські, податкові, юридичні та консалтингові послуги. Офіси PwC
розташовані в 157 країнах світу, в яких працює близько 276 000 фахівців. В
багатьох країнах PwC має центри спільного обслуговування (Service Delivery
Center, SDC), що виконують широкий спектр професійних завдань для
проєктів PwC. У 2018 році PwC відкрила SDC у Львові. На даний момент
наша команда налічує більше ніж 250 людей, і ми надаємо послуги
компаніям у понад 20 країнах. Ми працюємо на проєктах PwC у країнах
Центральної та Східної Європи. У нашому офісі у Львові є три основні відділи.
Щоб долучитись до нашої команди, не потрібно мати багаторічного досвіду.
Ми радо приймаємо в команду молодих та амбіційних людей, в тому числі
студентів, і багато вкладаємо у їхній розвиток та навчання. Окрім цінного
досвіду в компанії з Великої Четвірки, наш працівник також отримує цілий
пакет переваг. А саме: медичне страхування, корпоративні вечірки, сучасний
офіс, круту атмосферу, і що не менш важливо, надзвичайно дружню команду!

Львівський центр надання послуг виконує широкий спектр професійних
завдань для аудиторських, податкових та консультаційних проектів PwC в
Центральній та Східній Європі, зокрема: – аудит – data analysis – нарахування
заробітної плати – податковий облік – бухгалтерські послуги – трансфертне
ціноутворення – фінансовий аналіз – графічний дизайн IT напрям: – Business
Process Engineer (Software Engineer) - Robotics Process Automation - Front-
end (React)

Компанія «PriceWaterhouseCoopers»
Ми пропонуємо:

- офіційне працевлаштування
- щорічний перегляд заробітної плати та кар’єрний ріст
- комфортний офіс із відпочинковими зонами
- корпоративні свята та тімбілдінги
– щомісяця вечірка із смаколиками та настільними іграми
   для всієї компанії
– мовні курси (англійська та польська мови)
– медичне страхування
– можливість розвивати особисті навички (soft skills)
– персональний план розвитку та кар'єрний коуч

Головні вимоги до претендентів:
– вища освіта (у сфері економіки та фінансів)
– аналітичні здібності та увага до деталей
– навички MS Office, особливо Excel і PowerPoint
– письмова та розмовна англійська мова
– бажання розвиватись у сфері фінансів
– знання угорської/румунської або інших мов ЦСЄ буде перевагою.

Стажування, практика та навчальні програми в компанії PwC
https://www.pwc.com/ua/en/careers/service-delivery-center/audit-junior-
specialist.html

https://www.pwc.com/ua/en/careers/service-delivery-center/data-junior-
analyst.html

Актуальні вакансіЇ
https://linktr.ee/pwc_lviv_sdc

Основні вимоги до кандидата на стажування в команді Audit:

• Економічна, фінансова чи інша релевантна освіта
• Англійська на рівні B1

Якщо вам це цікаво – чекаємо на ваше резюме на:

ua_job@pwc.com https://www.pwc.com/ua/sdc.html https://www.instagram.com/
pwc_lviv_sdc/ https://www.facebook.com/PWC.Lviv/

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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Nestle Business Services Lviv

Адреса: м. Львів, вул. Угорська, 14
Веб-сайт компанії https://www.nestle.ua/aboutus/nbs-lviv
e-mail: nbs.hr@ua.nestle.com

Контактна особа - Довганик Вікторія Олександрівна,
фахівець з найму робочої сили
Телефон: +38067-369-7337
Електронна пошта: viktoriia.dovganyk@ua.nestle.com

Nestle Business Services Lviv (NBS Lviv) надає послуги світового рівня
підрозділам компанії Nestle у більше ніж 70 країнах Європи, Північної та
Латинської Америки, Азії, Африки та Австралії. Ми є спеціалістами в таких
процесах як бухгалтерські операції, моніторинг соціальних мереж,
інформаційно-технічна підтримка користувачів, підтримка постачань,
адміністрування даних персоналу та нарахування заробітної плати. Наші
талановиті співробітники щодня отримують досвід роботи у глобальному
середовищі, практикують іноземні мови (наша корпоративна мова –
англійська) та здобувають нові знання у співпраці з нашими партнерами з
усього світу. Вони прагнуть до постійного вдосконалення та, із задоволенням,
беруть участь у різноманітних проектах.

Наші цінності будуються на повазі до людей та сімей, до наших громад
та до планети. Саме тому працівники NBS Lviv організовують та долучаються
до великої кількості соціальних ініціатив та благодійних проектів. Ми прагнемо
покращувати якість життя та сприяти здоровому майбутньому. NBS Lviv – це
чудове місце, де ти можеш успішно розпочати та побудувати свою кар’єру,
застосувати свої навички у мультикультурному бізнес-середовищі. Ми є
компанією, яка підтримає тебе у розвитку, сприятиме реалізації цікавих
задумів та глобальних проектів.

У нас впроваджена унікальна стратегія розвитку співробітників:
адаптаційна програма для нових працівників, тренінги для розвитку
функціональних та особистісних компетенцій, коучинг сесії, менторські
програми тощо. Наші люди мають все необхідне для їх розвитку та кар’єрного
зростання. Приєднуйся до нашої команди активних людей, які працюють,
розвиваються та піклуються про краще майбутнє разом!

Nestle Business Services Lviv Актуальні вакансії та вимоги до претендентів:
https://www.nestle.ua/jobs/search-jobs

Потрібні співробітники з економічною освітою
та знанням таких іноземних мов:

- Англійська
- Німецька
- Французька
- Іспанська
- Італійська
- Польська
- Угорська
- Румунська
- Болгарська
- Сербська
- Іврит
- Шведська
- Норвезька

Вимоги до претендентів:

- Аналітичне мислення
- Здатність швидко навчатись
- Знання хоча б однієї іноземної мови

Програми стажування:
Oплачуване стажування 3-6 місяців з можливістю подальшого
працевлаштування за різними напрямками.

Зацікавився?

Надсилай резюме на nbs.hr@ua.nestle.com
та очікуй запрошення на співбесіду!

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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Infineon Technologies

Infineon Technologies: Semiconductor & System Solutions

Адреса: м. Львів, вул. Луганська, 20
Веб-сайт компанії: https://www.infineon.com

Контактна особа Шевчук Ірина Леонідівна - HR
Телефон: +380503177959
Електронна пошта iryna.shevchuk@infineon.com

Ви, мабуть, чули про компанію Cypress Semiconductor, а у квітні минулого
року Cypress поглинула одна з найбільших світових компаній Infineon
Technologies. У Infineon працюють 50 000 людей з більш ніж 100 країн з
ціллю зробити життя простішим, безпечнішим та екологічним.

У Львові, де розташований єдиний осередок Infineon в Україні, 213
розробників щодня допомагають знаходити нові рішення для кращого
вирішення великих потреб. Саме тут Infineon доводить, що маленькі, майже
непомітні напівпровідники є частиною нашого повсякденного життя.

Infineon Technologies пропонує рішення для автомобільного сектору,
промислового сектору, мобільних пристроїв та рішення для безпеки чіп-карт.
Більше інформації про Infineon та їхні продукти можна знайти на:
www.infineon.com

Актуальні вакансії:
1. Junior Embedded Software Engineer
- Знання Embedded C, ARM - infineon.com/cms/pdflink/en/36335d6f-c1c6-11e6-
9920-40f2e90e8d04/329689-Junior-Embedded-Software-Engineer-for-
Cryptography-Projects-f-m-div.pdf
2. Junior QA Engineer (Python) - Знання Embedded C, Python

Програми стажування та практики:
Infineon Summer Student Challenge 2022 - для студентів 3-6 курсів (студентів
інститутів ІТРЕ, ІКТА тощо), які цікавляться програмуванням
мікроконтроллерів.

ТОВ «Юрія-фарм»

Веб-сайт компанії – https://www.uf.ua

Старший фахівець з навчання персоналу
центру розвитку персоналу виробництва – Копаєва Оксана Михайлівна
Телефон: +380503802717
Електронна пошта: oksana.kopaieva@uf.ua

Інформація про компанію:
Кількість працівників – 2800. Ключові напрямки діяльності: R&D, Виробництво,
Маркетинг, Дистрибуція 80% прибутку реінвестуємо 20+ нових препаратів
щорічно Цільові показники приросту +20% щорічно Науковий центр R&D
lab: близько 550 м. кв.

Основні напрямки роботи R&D:
- Адаптація, розробка і масштабування технологій виробництва
біофармацевтичних AФI та ЛЗ на їх основі;
- Розробка продукції на основі гіалуронової кислоти;
- Розробка активних фармацевтичних інгредієнтів (АPІ);
- Розробка та впровадження у виробництво госпітальних лікарських засобів
та виробів медичного призначення;
- Ведемо діяльність в 38+ країнах світу 450+ реєстраційних свідоцтв. Доля
експорту складає 25%

Актуальні вакансіЇ:
Фахівець з клінічних досліджень
Ціль посади: Підтримка та супровід етапів організації та проведення клінічних
досліджень та досліджень БЕ.
Функціональні обов'язки:
-  Розробка клінічної стратегії на лікарські засоби та медичні вироби з метою
їх реєстрації на територіях України, ЄС, ЄАЕС, LATAM, MENA, ASEAN;
- Координація та розробка протоколу дослідження (КВ і БЕ) з CRO та
внутрішніми підрозділами;
- Підготовка, організація і проведення клінічних випробувань та досліджень
з БE з залученням CRO та без;
- відстеження змін у законодавстві України та міжнародній нормативній базі
щодо проведення клінічних випробувань лікарських засобів;
- проведення пошуку літератури та надання інформації щодо клінічних
випробувань лікарських засобів.

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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Вимоги до фахівця:
- Вища медична освіта (розглядається фармацевтична або біологічна лише
у випадку досвіду роботи у КД більше 3 років);
- Знання законодавства України та міжнародної нормативної бази щодо
проведення КД для ЛЗ та МВ;
- Здатність здійснювати контроль за виконанням функцій задіяними у
виконанні завдань співробітниками інших структурних підрозділів та
зовнішніми підрядниками;
- Вміння проводити пошуковий аналіз літератури;
- Вміти працювати з базами даних по типу Pubmed, ClinicalTrials.gov тощо.
- Досвід роботи в сфері клінічних досліджень від 2 років (бажано на посаді
спеціаліста з КД або проектного менеджера);
- вітається досвід роботи в сфері клінічних досліджень біологічних/
біотехнологічних продуктів (в т. ч. вакцин); Англійська мова (рівень Upper
intermediate і вище) застосовується при аналізі літератури, документації і
взаємодії з іноземними підрядниками.

Фахівець з доклінічних досліджень
Ціль посади: Організація проведення доклінічного вивчення лікарських
засобів, медичних виробів і косметичних засобів, для забезпечення
підтвердження безпеки і ефективність продуктів виробництва.
Корпорація пропонує:
- Офіційне працевлаштування в Корпорації з ТОП-10 роботодавців України;
- Роботу в команді з амбіційними цілями;
- Можливість відпочинку протягом 30 календарних днів, замість 24 по КЗпПУ;
- Постійний розвиток на корпоративних тренінгах, вебінарах, семінарах;
- Кар'єрне зростання та горизонтальний розвиток для результативних
співробітників;
- Безкоштовне харчування;
- Сучасний офіс в районі Севастопольської площі.
Функціональні обов'язки:
- Організація доклінічних досліджень (ДД) лікарських засобів, медичних
виробів і косметичних засобів: вибір установ для місць проведення ДД,
розробка протоколів ДД спільно з профільними фахівцями в області
проведення ДД , організація передачі випробовуваних і референтних
препаратів, моніторинг ДД, проведення аудитів з метою оцінки відповідності
звітів ДД затвердженим протоколам і вимогам належної лабораторної
практики;
- Проведення літературного пошуку та аналіз інформації для вивчення питань
доказової бази продуктів, розробки концепції та дизайну ДД і інших
специфічних питань, що стосуються доклінічної інформації про продукт;
- Забезпечення відповідності ДД, що проводяться вимогам діючих в Україні
та інших країнах нормативно-правових актів;

- Оформлення договорів, додаткових угод, актів виконаних робіт з
підрядниками щодо проведення ДД.
Кандидату на посаду необхідно володіти навичками:
- Вища освіта (магістр/PhD). Спеціальність: біологія, фармацевтика, медицина;
-  Досвід проведення доклінічних досліджень (бажано);
- Особистий досвід роботи з лабораторними тваринами і / або
мікробіологічними культурами (клітини людини / штами мікроорганізмів);
- Досвід роботи з міжнародними наукометричними літературними базами
(PubMed, Cochrane) і підготовки наукових публікацій (статей, монографій);
-  Досвід статистичної обробки даних (медико-біологічна статистика);
- Досвід біоаналітичних лабораторних досліджень (фармакокінетика
лікарських засобів) (бажано);
-  Знання англійської мови на рівні не нижче - Intermediate, готовність
працювати з англомовною документацією;
-  Впевнений користувач ПК, StatisticaSoft (бажано);

Хімік – синтетик Розглядаємо кандидатів готових до релокації.
Ціль посади: Розробка синтезу нових активних фармацевтичних інгредієнтів.
Яким бачимо майбутнього колегу:
 - має вищу хімічну освіту - знає англійську мову (рівень не нижче середнього
- вся документація англійською) - високий рівень знань по органічній,
неорганічній, аналітичній і фізичній хімії
- знання механізмів органічних реакцій.  Уміння планувати та передбачати
синтез органічних поєднань;
- уміння збирати складні лабораторні установки та прилади;
- має навички проводити складний органічний синтез, виділяти цільовий
продукт з реакційної маси, очищати та проводити фізико-хімічний аналіз у
підтвердження структури отриманих з'єднань.
Основні функції:
- проведення багатостадійного синтезу в лабораторних масштабах по
опублікованих методиках синтезу.
- розробка та модернізація нових синтетичних підходів до заданих цільових
структур
- налаштування та підтримка в належному стані хімічного обладнання для
синтезу, дотримання техніки безпеки
- планування та проведення експерименту по органічному синтезу
- безперервний моніторинг передових методологій та нових технологічних
підходів до синтезу органічних речовин
- формування в лабораторії запасу необхідних реактивів, витратних
матеріалів,  хімічного посуду;
- ведення лабораторних журналів, підготовка наукових звітів по проектах;
- відрядження до Києва не рідше 1 разу на місяць.
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Фахівець з супроводу доклінічних і клінічних досліджень
Ціль посади: Підтримка та супровід етапів організації та проведення
доклінічних і клінічних досліджень.
Функціональні обов'язки:
- підтримка команди в організації та проведенні доклінічних та клінічних
досліджень згідно з ICH-GCP, чинними нормами України, ЄС, ЄАЕС, LATAM,
MENA, ASEAN;
- підготовка та огляд документів, пов'язаних з дослідженнями (NDAs та
договори з підрядниками, документи моніторингу, логів, актів прийому-
передачі, СОПи тощо);
- допомога у складанні документації для подання комітетам з етики та
контролюючим органам для затвердження доклінічних і клінічних
випробувань;
- співпраця з фахівцями Страхової компанії та підготовка комплекту документів
для страхування учасників клінічних досліджень;
- догляд за основними файлами досліджень (електронний та паперовий архів);
- забезпечення логістичного супроводу на сайти, клініки і лабораторії
(передача, збір, утилізація: препаратів, зразків, витратні матеріали);
- відстеження оплат, пов'язаних з проведенням досліджень;
- відстеження змін у законодавстві України та міжнародній нормативній базі
щодо проведення доклінічних та клінічних досліджень лікарських засобів.
Кандидату на посаду необхідно володіти навичками:
- Вища медична, біологічна, ветеринарна чи фармацевтична освіта або досвід
роботи в сфері логістичного, юридичного супроводу доклінічних або клінічних
досліджень.
- Досвід роботи в сфері доклінічних та\або клінічних досліджень від 1 року
на посаді асистента\фахівця з супроводу.
- Знання законодавства України та міжнародної нормативної бази щодо
проведення КД для ЛЗ та МВ; English – intermediate.
Хімік (фармацевтична розробка)
Ціль посади:  Розробка нових лікарських препаратів і переробка існуючих у
відповідності з вимогами ICH Q8
Обов’язки:
- розробка методів контролю лікарських препаратів з використанням ВЕЖХ,
ГХ, СФ, титрування, ICP-OES та інших аналітичних методів;
- проведення валідації аналітичних методик;
- участь в розробці складу лікарських препаратів
- проведення досліджень препаратів (сумісність з упаковкою і фільтрами,
фотостабільність, та інше);
- підготовка документів: специфікації, МКЯ, СQA, обґрунтування специфікації
(3.2.Р.5.6) - відрядження в Черкаси на виробництво (приблизно, 1 раз в місяць)
- Можливі поїздки на конференції за кордон (приблизно, 1 раз в рік).
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Вимоги:
- вища хімічна освіта
- знання рідинної хроматографії, титрування, спектрофотометрії, підходів до
розробки і валідації аналітичних методик
- розуміння структури модуля 3
- англійська - не нижче Intermediate, готовність працювати з англомовною
документацією
- знання програми Сhem Station буде перевагою.
Інженер-технолог з розробки лікарських засобів
Основні обов'язки:
- розробка складу та технології нових лікарських засобів, оптимізація існуючих
продуктів;
- написання технологічних інструкцій та модуля 3 СTD;
- трансфер технології до виробничих підрозділів;
- участь у розслідувані причин відхилень виробничого процесу;
- внесення пропозицій з розробки нових препаратів та покращення існуючих;
- навчання нових інженерів-технологів та стажерів.
Вимоги до кандидатів:
- вища освіта за спеціальністю фарм. технологія, Хімія, Біотехнологія - досвід
роботи у сфері розробки лікарських засобів не менше 3 років;
- досвід роботи з ін'єкційними лікарськими засобами буде перевагою;
- наявність зареєстрованих та виведених на ринок лікарських засобів власної
розробки;
- чітке знання принципів роботи фарм. обладнання, технологічних процесів,
принципів формування складу лікарських засобів;
- розуміння вимог Фармакопей, GMP, стандартів ICH;
- англійська мова (рівень не нижче Іntermediate).
- вміння працювати в команді;
- постійний професійний та особистісний розвиток;
- вміння ставити цілі і досягати їх.
Інженер-технолог (переробка полімерів), спеціаліст по полімерах
Функціональні обов'язки:
- розробка інноваційних медичних виробів та підтримка існуючих;
- розробка і впровадження технологічних процесів;
- розробка супровідної документації, нормативної та технологічної.
Кандидату на посаду необхідно володіти навичками:
- вища технічна освіта;
- досвід роботи інженер-технолог від  2 років
- знання/навички: матеріалознавство (полімери та інш) та переробка полімерів,
- лиття під тиском (injection molding) та обладнання полімерної промисловості
(сушарки, регранулятори, міксери/дозатори, пневмотранспортери тощо),
екструзія.
- англійська мова (бажано pre-intermediate та вище)
- готовність брати на себе додаткову відповідальність;
- вміння працювати в команді;
- постійний професійний та особистісний розвиток;
- вміння ставити цілі і досягати їх.
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Інженер - конструктор (напрямок полімери)
Функціональні обов'язки:
- Розробка КД в CAD-програмах (Solidworks, Autocad, Inventor і т.п.) на
оснастку, прилади, вироби медичного призначення, тощо;
- Моделювання виробів та супровід виготовлення демонстраційних та тестових
зразків;
- Супровід введення проектів у серійне виробництво;
- Взаємодія зі службою постачання, технологами виробництва та НЦ;
- Взаємодія зі сторонніми підрядниками (виробники пресс-форм, ущільнень
та т.п.);
- Зворотній інжиніринг наявних на ринку зразків виробів;
- Реінжиніринг існуючих деталей, виробів.
Кандидату на посаду необхідно володіти навичками:
- Вища технічна освіта;
- Досвід в проектуванні прес-форм для виготовлення виробів з пластмас та
гуми, видувних прес-форм, 3D дизайн.
Знання/навички:
- Знання ЕСКД; - Розробка КД, 3D-моделей;
- Володіння програмними продуктами SolidWorks, AutoCAD та ін.;
- Вміння користуватись контрольно-вимірювальним інструментом.
- Англійська мова (бажано intermediate та вище)

Програми стажування та практики, навчальні програми.

Програма стажування буде проводитися за трьома спеціальностями: хімік-
аналітик, інженер-технолог з розробки лікарських засобів та інженер-технолог
полімерних матеріалів. Програма стажування орієнтована на студентів
старших курсів, випускників, аспірантів. Кількість стажерів за кожним
напрямком - не більше 5 чоловік, точна кількість буде визначена за
результатами відбору.

Стажування триває 3 місяці та оплачується, але житло не надається.
Стажування проходитиме у лабораторіях Наукового центру компанії  "Юрія-
фарм" у м. Києві. Відбір на стажування проводитиметься у формі тестування
за відповідним напрямком. За результатами стажування, учасникам, які
показали найкращі результати, буде запропоновано працевлаштування у
Департаменті розробок і наукових досліджень компанії "Юрія-фарм".

 Зверніть увагу, що перед початком стажування необхідно підтвердити
готовність до працевлаштування у м. Київ.
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АТ «ФАРМАК»

Український виробник лікарських засобів європейського рівня.
Завдяки якості та інноваціям, АТ «Фармак» з 2010 року є лідером

фармацевтичного ринку України* та найбільшим експортером лікарських
засобів.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, що відповідають
вимогам GMP. 14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним
органом.

Усе обладнання провідних європейських брендів: Siеmens, GEM?,
AQUAFLOT, SBM, Bosch

З 2015 року в АТ «Фармак» працює власний комплекс із виготовлення
субстанцій (департамент із виробництва АФІ) у м.Шостка, планова потужність
якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

Веб-сайт компанії: https://farmak.ua/

Фахівець відділу підбору та адаптації
Оропай Лілія Сергіївна
Електронна пошта: l.oropai@farmak.ua
Телефон: 0675385082

Перелік актуальних вакансій:
• Технік-технолог з наповнення;
• технік-технолог з приготування,
• майстер,
• лаборант хімічного аналізу

Програми стажування та практики:
Практика, освітні програми:
Farmak-Lab, Школа молодого науковця, Хакатон Farmak Science Start

Зустрічі зі студентами – традиція HR-ів «Фармак»
Зустрічатися з молоддю та спілкуватися з ними про найважливіше, що

їх може турбувати – майбутнє працевлаштування та подальший розвиток у
своїй сфері – добра традиція HR-ів компанії. Такі зустрічі надзвичайно важливі,
бо дають молоді впевненість і сміливість рухатися вперед. Кожна зустріч
супроводжується цікавими вікторинами від HR-ів, де найуважніші слухачі
отримують тематичні подарунки від компанії «Фармак».

Фармак - компанія можливостей

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри



Львів-2021Львів-2021

34Я
к 34Я

кУЧАСНИКИ УЧАСНИКИ

18 19

Компанія «EY»
Програми стажування:

Якщо хочеш приєднатись до команди професіоналів, – підписуйся на
наші оновлення в Фейсбуці та Інстаграмі – @EYCareersUkraine.

Дорогий Друже,
Компанія EY за підтримки Національного Університету «Львівська

Політехніка» запрошує тебе взяти участь у дослідженні «Найкращий
роботодавець - 2021».

Ми гарантуємо збереження конфіденційності отриманої від тебе інформації

Заповни анкету до кінця та отримай корисні матеріали, що допоможуть
Тобі у працевлаштуванні.

Для розміщення анкети в соціальних мережах та у онлайн-групах Ви
можете використати посилання, зазначене нижче:

https://bit.ly/BEanketa2021

Деталі щодо дослідження можна дізнатися в:

MariiaYelahina | Client Serving Contractor | People Advisory Services
Тел.: +380667967395 | Mariia.Yelahina@ua.ey.com
Website: http://www.ey.com

EY –  це міжнародна компанія, яка надає професійні послуги у сфері
аудиту, оподаткування, юриспруденції, супроводу угод і консультування, а
також є одним із найкращих роботодавців у світі. Щороку ми
працевлаштовуємо понад 150 студентів і випускників без досвіду роботи і
можливістю поєднувати навчання та роботу. Компанія EY входить до рейтингу
найбільш привабливих компаній як роботодавців за версією Universum, а
також має один із найсильніших брендів світу згідно з рейтингом Global 500.
Ми створюємо можливості для того, аби кожен в EY будував динамічну
кар’єру. В київському та львівському офісах сьогодні працює понад 700
співробітників.

EY - це командна робота, постійне навчання, нові знання, можливості
кар’єрного та професійного зростання.

Адреса: вул. Хрещатик, 19A, Kиїв, Україна, 01001

Підписуйся на нас в соцмережах:
Instagram: https://www.instagram.com/eycareersukraine/
Facebook: https://www.facebook.com/EYCareersUkraine
Веб-сайт компанії https://www.ey.com/en_ua/careers

Контактна особа Михайлова Наталія Олександрівна
Телефон +380680373061
Електронна пошта Nataliia.Mykhailova@ua.ey.com

Актуальні вакансії:
Молодший аудитор, стажер до відділу аудиту (Львівський офіс EY)

 Вимоги до претендентів:
знання англійської B1 і вище,
аналітичне мислення,
вміння працювати в команді,
знання теоретичних основ бухобліку та Excel буде великим плюсом
Accounting consultant (Kyiv)

Детальніше: https://bit.ly/3nF4c8m

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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Група компаній T.B. Fruit –
найбільший переробник фруктів, овочів та ягід в світі.

Кожна 10-та пляшка соку в світі та кожна 4-та пляшка яблучного соку в США
зроблена з фруктів та ягід, перероблених на заводах T.B. Fruit.

До складу Групи входять:
• 8 заводів з переробки фруктів і овочів (Україна, Польща, Молдова)
• завод з виробництва пектину
• транспортно-логістичний бізнес
• інжиніринговий бізнес
• садівні угіддя
• власна торгова марка соків прямого віджиму Galicia.

Компанія є першим та єдиним виробником пектину в країнах СНД та
Східній Європі.

Ми не тільки виробляємо сік. Ми ростимо професіоналів. І ці два процеси
мають багато спільного, тому що потребують схожих зусиль, часу, терпіння
і віри.

Ми віримо в кожного співробітника, який вирішує, що хоче працювати в
нашій компанії. Власне, це ключова «вимога» до існуючих та потенційних
співробітників – щире, обдумане, виважене бажання працювати в компанії.

Ми цінуємо тих, хто розділяє наші принципи, ключовий з яких – якість.
Якість у всьому – у виробництві, наданні послуг, в бізнес-процесах. Якість в
роботі кожного окремого працівника. Якість в ставленні до колег та компанії
загалом.

Ми цінуємо тих, хто готовий до викликів в першу чергу самому собі, хто
не боїться виходити за рамки стандартних процесів і брати на себе
відповідальність – за свої рішення, свої дії.

Група компаній «T.B.Fruit»

20 21

Веб-сайт компанії  https://www.tbfruit.com/

Менеджер з персоналу Дерко Надія Ярославівна

Контакти: телефони: +38 032 243-67-14, 067 743 59 60
e-mail: hr@tbfruit.com.ua, n.derko@tbfruit.com

Актуальні вакансії:
1. Хімік-аналітик
Основні завдання та обов'язки:

• проведення лабораторних досліджень (органічна та аналітична хімія);
•  обрахунок результатів та внесення інформації в електронну базу даних,
журнали;
•  контроль технологічного процесу виробництва

Вимоги до претендентів:
•  освіта відповідного професійного спрямування;
•  бажання вчитись і розвиватись;
•  позитивне налаштування до роботи

2. Оператор на виробництво
Основні вимоги:

•  відповідальність та працьовитість.
•  Досвід роботи - необов'язковий, проводимо навчання.

Компанія пропонує:
Проходження навчальної та виробничої практики для студентів різних
спеціальностей

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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KPMG в Україні

KPMG – це міжнародна мережа незалежних фірм, що надають
аудиторські та консультаційні послуги з податкових, юридичних та фінансових
питань. Офіси представлено у 147 країнах, де працює понад 219 000
професіоналів.

В Україні KPMG надає послуги провідним вітчизняним і міжнародним
підприємствам та організаціям з 1992 року. Офіси компанії розташовані в
Києві та Львові.

Веб-сайт компанії https://home.kpmg/ua/uk/home.html

Контактна особа – Кандюк Марія Олександрівна, Talent Brand Specialist
Телефон: 0965734554
Електронна пошта: mariiakandiuk@kpmg.ua

Актуальні вакансії:
Молодший Аудитор
( Junior Auditor в Львові - KPMG / КПМГ | robota.ua (rabota.ua) )
Пошта для резюме: annamishchenko@kpmg.ua

Що ми робимо:
Наша Група підтримки аудиту виконує задачі першого рівня та готує

документи для проведення аудиту.
Наші співробітники – це активні, відповідальні та енергійні молоді фахівці,

які прагнуть до кар’єрного зростання в аудиті.

Що ти будеш робити?
•   Виконувати аудиторські процедури першого рівня
•   Готувати робочі документи для аудиторської перевірки
•   Активно взаємодіяти зі старшими колегами
•  Залучатись до задач консультаційного та податкового відділів за потребою

Компанія «KPMG»
На що звертаємо увагу?

•   Навчання на 2-6 курсах економічного та фінансового спрямування
•    Активність, відповідальність, енергійність та гнучкість до змін
•    Розвинуте аналітичне мислення
•    Англійська рівня Intermediate
•    Готовність працювати у команді
•    Бажання професійно розвиватись

Що ми пропонуємо?
•    Робота в динамічному середовищі у команді професіоналів
•    Велику кількість тренінгів для розвитку професійних навичок
•    Можливість часткової зайнятості та роботи з дому
•    Соціальній пакет та гідна заробітна плата
•   Перспектива стати Аудитором (А1) у київському або львівському офісах
•   Зручний офіс у центрі міста

Можливості стажування студентів в компанії KPMG.
Компанія KPMG в Україні запрошує молодих фахівців до команди

корпоративних податків! Робота з корпоративним оподаткуванням-це
унікальна можливість побачити різні бізнеси зсередини. На вас чекає
знайомство з міжнародними та українськими компаніями, аналіз
законодавства з питань оподаткування, допомога клієнтам у вирішенні
складних питань, пов’язаних із податками.

Для того, щоб стати частиною команди податкових консультантів,
проходьте онлайн тести за посиланням та отримуйте запрошення до нашого
офісу у Києві!

На вас чекають:
•   Письмовий тест із бухобліку (множинний вибір)
•   Розмова з HR-ом
•   Співбесіда з менеджером групи корпоративного оподаткування
•   Фінальне інтерв’ю з партнером відділу Tax&Legal

Ви зможете одразу дізнаватись результати по кожному етапу відбору та
в той же день отримати пропозицію про працевлаштування в KPMG.

Відкрито набір на вакансію Intern, Corporate Tax і ми шукаємо талановитих
кандидатів з економічною чи юридичною освітою, базовими знаннями з
бухгалтерського обліку, оподаткування чи юриспруденції, знанням англійської
мови та бажанням самореалізації у важливій професії.

Не втрачайте свій шанс збудувати міцний фундамент
для вашої кар’єри!

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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Avalon – це провідна інвестиційно-девелоперська компанія України, в
якій рушійним механізмом стали не лише креслення та реалізація проектів,
а команда та душа компанії. Команда, ідеї, проекти, сучасне бачення
розвитку міста, турбота про людей, відповідальність та робота на результат
– це ті найважливіші компоненти, які створили Avalon.

Компанія впроваджує інновації, залучившись підтримкою закордонних
колег та надійних, перевірених часом партнерів. Всі матеріали, що задіяні у
будівництві, сучасні та високоякісні, відповідають чинному законодавству
України та сертифіковані.

Веб-сайт компанії https://avalon-inc.com.ua

Контактна особа - Романова Анна Юріївна
Телефон +38066-421-32-33
Електронна пошта a.romanova@avalon-inc.com.ua

Актуальні вакансії та вимоги до претендентів:

https://rabota.ua/ua/company2711114?cityId=2&utm_source=google_
search&utm_medium=cpc&utm_campaign=Search-Lviv_oblast&utm_content
=aud-353444565596:dsa-880497827664_86562438625&utm_term=&device
=c&gclid=CjwKCAjwq9mLBhB2EiwAuYdMtUIGnBJZmDTAVvtZsGEYl
_2rykUFC2VUsgLPN3O0qKQuS59qgbsGcBoC0sAQAvD_BwE

Програми стажування та практики:

Минулого року стартувала програма стажування у проектно-архітектурне
бюро:  архітектори, конструктори та інші проектанти, які проходили 6-ти місячне
стажування у компанії надалі залишилися у компанії.

Компанія «Avalon» Компанія «Bilfinger Tebodin»

Компанія заснована в 1945 році в Гаазі, Нідерланди.
Напрямки діяльності Engineering and Consultancy

•   Міжнародна експертиза з місцевими ноу-хау
•   Широка мережа у 17 країнах
•   1600 консультантів та інженерів, одержимих технологіями
•   Довгострокова співпраця з клієнтами по всьому світу
•   Система Комплаєнс та Безпека, як найвищий пріоритет
•   Культура знань, обміну досвідом та взаємодопомоги

Ми пропонуємо індустрії технологічно-інноваційне майбутнє.
При роботі з клієнтами ми застосовуємо найсучасніші цифрові технології

як для проектування нових об'єктів, так і перетворення існуючих заводів. За
допомогою BIM наші інженери можуть спроектувати повний технологічний
процес та промислове підприємство у цифровому вигляді від концепції до
будівництва.

Інший цифровий інструмент, розроблений Bilfinger Tebodin, це 'Industrial °
360', новаторська система сканування уловлювання промислових об'єктів з
фотореалістичною точністю.

Веб-сайт компанії https://www.tebodin.bilfinger.com/
Контактна особа - Olga Strizhakova

Електронна пошта olga.strizhakova@bilfinger.com
Директор львівського офісу Артем Беренда

Електронна пошта artem.berenda@bilfinger.com

Актуальні вакансії та вимоги до претендентів:
https://jobs.bilfinger.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=
Ukraine&optionsFacetsDD_country=&optionsFacetsDD_facility=&optionsFacetsDD_
dept=&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_customfield4=

Програми стажування та практики:
https://www.work.ua/ru/employer/my/jobs/view/1317917/

Заявка на стажування:
Резюме англійською мовою, з інформацією про вашу освіту та інші дані.
Подайте заявку  електронною поштою: info.tebodin.ua@bilfinger.com

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»

Адреса: 77306, Івано-Франківська область, м. Калуш,
вул. Промислова, 4
Тел. +3803472 7-35-06; е-mail: personal@knh.com.ua

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» – це високорозвинутий господарський
комплекс з виробництва нафтохімічної та хімічної продукції.

Єдиний в Україні виробник етилену, пропілену, бензолу, фракції С9,
поліетилену, каустичної соди і полівінілхлориду суспензійного. Останні є
новою продукцією підприємства.

Веб-сайт компанії   http://www.knh.com.ua

Контактна особа: Білецька Ірина Вікторівна
 Телефон 0955771146
 Електронна пошта BiletskaIV@knh.com.ua

Актуальні вакансії:

•   Спеціаліст з автоматизації;
•   Апаратник;
•   Слюсар з ремонту обладнання;
•   Електромонтер.

Програми стажування та практики:

Програма «Перспектива» – це екскурсії на підприємство, проходження
практики (в т.ч. на робочому місці), стажування молодих спеціалістів,
спонсорська допомога.

Компанія «ZONE3000»

ZONE3000 – IT-компанія безмежних можливостей в світі технологій.

Міжнародна ІТ-компанія ZONE3000 створює рішення для розробки
програмних продуктів світового рівня. ZONE3000 працює за напрямами
доменної реєстрації, хостингу, сертифікатів безпеки, особистої пошти та
технічної підтримки продуктів. ІТ-компанія ZONE3000 співпрацює з понад
2000 ІТ-фахівцями у локаціях ZONE3000 у Харкові, Львові та Дніпрі.

Ми в ZONE3000 відкриті для всіх, хто прагне зростати разом з
професіоналами, бажає втілювати у життя конкурентні продукти та
нестандартні рішення, пробувати себе у нових проектах та отримувати гідну
оцінку. Ми входимо у ТОП-10 найбільших ІТ-компаній України за рейтингом
DOU, але націлені злетіти ще вище. Ми чекаємо вас в нашій зоні відкритих
можливостей. Приєднуйтесь!

Веб-сайт компанії: https://zone3000.net/
Контактна особа - Дар'я Кондратенко, Brand Manager

Телефон 050 402 88 78
Електронна пошта daria.kondratenko@zone3000.net

Актуальні вакансії:
Спеціаліст технічної підтримки - Харків, Дніпро, Львів, Customer Support
Specialist - Дніпро, Львів,  Харків, IT Researcher - Харків, Перекладач
англійської - Львів, Дніпро, Asset Management Analyst - Харків, IT Recruiter -
Харків, Data processing specialist - Харків, HR People Partner - Львів, Дніпро,
Hosting customer support pecialist - Львів, HR assistant - Львів, Technical
Support Engineer - Харків, System Administrator (Linux) in ITSM Team - Харків,
Детальніше: Telegram-канал з актуальними вакансіями ZONE3000:

https://t.me/ZONE3000_vacancy
Програми стажування та практики:

Ми не надаємо можливість для проходження тимчасової практики або
стажування.

Але на базі нашої компанії є внутрішній тренінг-центр, в
рамках якого ми готуємо майбутніх фахівців на позицію Customer
Support Specialist, та гарантуємо працевлаштування після
проходження цього навчального курсу.

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
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Група компаній «Нова пошта» надає клієнтам — як бізнесу, так і
приватним особам — повний спектр логістичних та пов’язаних з ними послуг.
До Групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема «Нова пошта»,
«Новапей» та «Нова пошта Глобал».

Нова пошта — лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку
кожному клієнту — до відділення, поштомату, за адресою — і дозволяє
тисячам підприємців створювати та розвивати бізнес не тільки в Україні, а й
за кордоном. Новапей — небанківська фінансова установа, розвиває власну
міжнародну платіжну систему NovaPay, в рамках якої здійснюються перекази
коштів. Нова пошта Глобал розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб
надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не тільки в Україні, а й за
кордоном.

Нова пошта — один з найбільших роботодавців в Україні, наразі в компанії
працює понад  32 000 співробітників.

Веб-сайт компанії: https://novaposhta.ua/

Контактна особа - Григоренко Оксана Вікторівна
Телефон  +380675397857
Електронна пошта grygorenko.o@novaposhta.ua

Актуальні вакансії та вимоги до претендентів:

АДМІНІСТРАТОР ВІДДІЛЕННЯ
Ти готовий бути тим, хто першим зустрічає клієнта на вулиці? Не любиш

стояти у чергах і хочеш, щоб і інші в них не стояли, а швидко отримували
свої посилки? Тоді мерщій до нас! Що потрібно робити: організовувати
ефективну роботу відділення; керувати чергою; оформлювати відправлення
та видавати посилки; консультувати клієнтів щодо користування мобільним
додатком; дотримуватися високих показників якості обслуговування клієнтів.
Ми очікуємо від тебе: впевнене користування смартфоном;
клієнтоорієнтованість та привітність; виконання стандартів обслуговування
клієнтів; готовність навчатися; середню спеціальну, незакінчену вищу або
вищу освіту.

Група компаній  «Нова пошта» ОПЕРАТОР ВІДДІЛЕННЯ
Хочеш стати обличчям Нової пошти та дарувати радість клієнтам, які

поспішають у відділення за посилками? Любиш спілкуватися, посміхатися і
з комп’ютером на «ти»? Вважай, що робота вже твоя! Що потрібно робити:
оформлювати товарно-транспортні накладні; вносити дані в базу 1С;
здійснювати взаєморозрахунки з клієнтами; сканувати, палетувати вантаж у
відділенні. Ми очікуємо від тебе: впевнене володіння ПК; швидкий набір
тексту (від 100 символів на хвилину); середню спеціальну, незакінчену вищу
або вищу освіту; бажаний досвід роботи з клієнтами.

ПРИЙМАЛЬНИК, ПАКУВАЛЬНИК, ВАНТАЖНИК Ти відповідальний та
сумлінно ставишся до роботи? Готовий поводитися з посилками клієнтів так,
ніби це кришталева ваза? Тоді тобі точно до нас! Що потрібно робити:
перевіряти цілісність вантажу пакувати посилки згідно стандартів компанії
сортувати відправлення за напрямками розміщувати вантаж згідно зі
стандартами компанії Ми очікуємо від тебе: відсутність протипоказань щодо
значних фізичних навантажень відсутність шкідливих звичок

КУР'ЄР ПІШИЙ Хочеш бути завжди в гарній фізичній формі? Та ще й
красуватися по місту зі зручним та стильним рюкзаком за спиною? Тоді ця
робота — точно для тебе! Що потрібно робити: доставляти посилки на адресу
(додому, в офіс чи деінде) проводити взаєморозрахунок з клієнтами Ми
очікуємо від тебе: гарне знання міста привітність, усміхненість,
доброзичливість середню спеціальну, незакінчену вищу або вищу освіту
досвід аналогічної роботи буде перевагою

Наявні навчальні програми на посади: вантажник, кур'єр піший,
оператор відділення, приймальник відділення, пакувальник відділення.

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

ПрАТ «Львівоблененерго» — успішна   компанія, стратегічний лідер на ринку
енергетичних послуг, один з найпотужніших роботодавців на теренах
Львівської області — близько 5 тисяч працівників.

ПрАТ «Львівобленерго», як соціально відповідальна компанія
гарантує своїм працівникам:

•  вчасну виплату заробітної плати, рівень якої залежить від кваліфікації
працівників та умов праці;
•  соціальний пакет (надання щорічної оплачуваної відпустки; декретної
відпустки із збереженням робочого місця; преміювання за ефективність
в роботі);
•  створення безпечних умов праці;
•  впровадження нових прогресивних форм організації праці;
•  забезпечення сучасними ефективними формами навчання в системі
підвищення кваліфікації персоналу.

Досвід, набутий у нас, безцінний!
Працювати у ПрАТ «Львівобленерго» — престижно та надійно!

ПрАТ «Львівобленерго» надає послуги з розподілу електричної енергії
споживачам міста Львова та області, забезпечує електроенергією близько
мільйона споживачів.

Наша місія
Базуючись на надійних, якісних та безпечних послугах з розподілу
електричної енергії створювати комфортні умови для життя і ведення бізнесу,
діяти в інтересах споживачів, працівників та акціонерів.

Наші цінності
Єдина команда: колектив Товариства, об’єднаний спільними цінностями

та місією, є ключовим фактором успішної діяльності компанії.
Розвиток: ми здійснюємо ефективне управління персоналом, якісний

підбір  кадрів на конкурсній основі, виховання корпоративної культури.

Веб-сайт компанії  htttps://www.loe.lviv.ua/

Контактна особа – Іпатенко Анастасія Михайлівна
в.о. начальника сектора з підбору персонала ВК та УП
Телефони 066-774-15-48; 032-239-20-99
Електронна адреса aipatenko@loe.lviv.ua

Актуальні вакансіЇ:
•  Інженер електричного сектора ПКБ (м. Львів)
•  Інженер архітектурно-будівельного сектору ПКБ (м. Львів)
• Інженер охоронно-пожежної сигналізації (м. Львів)
• Інженер з нормування праці (м. Львів)
• Інженер з комп'ютерних систем (м. Львів)
• Інженер з технічного аудиту (м. Львів)
• Інженер з аудиту роботи з побутовими споживачами (м. Львів)
• Інженер групи балансів і розрахунку ТВЕ (м. Львів)
• Інженер відділу з приєднань (м. Львів)
• Інженер-програміст сектора супроводу білінгових та технічних програм
(м. Львів)
• Електромонтер з експлуатації електролічильників (м. Львів)
• Електрослюсар з ремонту устаткування РП (м. Львів)
• Електромонтер з ремонту ПЛЕП (м. Львів)
• Електромонтер оперативно-виїзної бригади (м. Львів)
• електромонтер з експлуатації розподільних мереж (м. Львів)
• Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній (м. Львів)
• Контролер енергонагляду (м. Львів)

Програми стажування та практики проводяться в НІЦ
( навчально-іформаційнрму центрі)

Запрошуємо студентів 4-6 курсів  та випускників енергетичного
напряму отримати свій перший досвід у великій компанії.

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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ПрАТ «Концерн Хлібпром»

ПрАТ «Концерн Хлібпром» – один із найбільших виробників хлібобулочної
продукції в Україні. Щодня ми виготовляємо близько 200 тон продукції: хлібної,
хлібобулочної, кондитерської та тістових напівфабрикатів.

До структури Компанії входять 5 виробничих підприємств, які  розташовані
у Львівській та Вінницькій областях.

• Львівський хлібозавод №1
• Львівський хлібозавод №5
•  Цех кондитерський виробів
•  Явірмлин
•  Вінницяхліб

Підприємство представлене такими торговими марками:
«Agrola, «2Go», «Вінницяхліб», «Bandinelli», «Люблянна», «Джуні».

Веб-сайт компанії: https://hlibprom.com.ua/static/agrola/

Контактна особа:
Начальник відділу з підбору персоналу - Процик Оксана Михайлівна
Телефон: +38067 351 73 73;
Електронна пошта: oprozyk@hlibprom.com.ua

Актуальні вакансій та вимоги до претендентів:
https://rabota.ua/company0/vacancy8896214
https://rabota.ua/company0/vacancy8676655
https://rabota.ua/company0/vacancy8847158

Програми стажування та практик для студентів спеціальностей:

Маркетинг,                Економіка,                    Математика

«Сільпо» — торгова мережа
продовольчо-промислових супермаркетів в Україні.

Компанія «Сільпо» — українська торговельна мережа продовольчих
супермаркетів, заснована в 1998. Також здійснює доставлення продуктів
додому або самовивіз. Належить торговельній корпорації Fozzy Group.

Мережа налічує 320 магазинів та понад  39 000 тис. співробітників.

Веб-сайт компанії: https://silpo.ua/

Контактна особа  - Колос Дмитро Русланович
Телефон 050-19-02-275
Електронна пошта d.kolos@fozzy.ua

Перелік актуальних вакансій:

Продавець (студент)
У нашій великій родині завжди раді талановитим і наполегливим! Тож якщо
ти енергійний, ввічливий, тобі подобається спілкуватися з людьми –
приєднуйся!

Твоїми основними обов’язками будуть:
• Люб’язне обслуговування Гостей
• Передпродажна підготовка і викладання товару
• Контроль якості та термінів придатності .

Касир (студент)
У нашій великій родині завжди раді талановитим і наполегливим!  Тож

якщо ти енергійний, ввічливий, тобі подобається спілкуватися з людьми –
приєднуйся!

Твоїми основними обов’язками будуть:
• Люб’язне обслуговування та розрахунок Гостей на касі
• Контроль відповідності зважування, маркування товарів

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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Ти навіть не думав, але ось що таке робота в «Сільпо»:

• Найкрутіша мережа України, ну справді. Ми рулимо, хто буде
сперечатися?
• Ми розуміємо, що пари – з другої, а друзі – о десятій, тому пропонуємо
тобі гнучкий графік роботи.
• Офіційне працевлаштування. А це значні  переваги, як ти знаєш.
• Так, тут ти можеш побудувати кар’єру, все справді залежить від тебе.
• А ще в нас немає коли нудьгувати: ми будемо вкладати в тебе час і
гроші, розвивати на тренінгах, проводити мотиваційні програми та
конкурси.

У нашій великій родині завжди раді талановитим і
наполегливим!

Тож якщо ти енергійний, ввічливий, тобі подобається спілкуватися з
людьми – приєднуйся!

Гасло компанії: Для Вас ми змінюємось на краще!

УЧАСНИКИ УЧАСНИКИ
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Науково-виробниче підприємство
«ІМВО»

Підприємство засноване у 1993 р., спеціалізується на проектуванні,
виготовленні та встановленні (поставка “під ключ”) стелажних систем та
промислових конструкцій. Займається питаннями обладнання та
переобладнання складських і торгівельних приміщень.

Уся продукція сертифікована в системі  УкрСЕПРО, присвоєно сертифікат
на систему управління якістю ISO 9001:2015.

Продукція: стелажні системи для складів, виробництва, супермаркетів,
логістичних комплексів класу А,

Веб-сайт компанії   https://www.imvo.lviv.ua/

Контактна особа - Акімов Дмитро Олегович
Телефон: 0504309905
Електронна пошта  особи hr@imvo.lviv.ua

Актуальні вакансії:
•  інженери-технологи
•  інженери-конструктори
•  зварювальники напівавтоматичного зварювання
•  штампувальники
• різальники металу на ножицях і пресах
• слюсарі-складальники
•  верстатники широкого профілю
•  оператори верстатів з ЧПУ

Надаємо можливість проходження  практики (стажування) студентам
старших курсів.

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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Німецько-Український освітній центр
Національного університету «Львівська політехніка»

Веб-сайт: https://lpnu.ua/nuoc

Директор Невінський Денис Володимирович
телефони: (032) 258-21-03, 0679775195
Електронна адреса: nevinskiy90@gmail.com

Адреса: вул. І. Горбачевського, 18, каб. 307

Німецько-український освітній центр (НУОЦ) Національного університету
«Львівська політехніка» створено у 2016 р. за підтримки Торгово-промислової
палати міста Ерфурт (Тюрингія, Німеччина). НУОЦ надає українській молоді
можливість навчатися у Німеччині з перспективою отримання німецького
кваліфікаційного диплома, визнаного в усьому світі.

З цією метою НУОЦ проводить курси вивчення німецької мови, що
відповідають Загальноєвропейськими рекомендаціям з мовної освіти і
розроблені відповідно до спеціальних програм: «з нуля» до рівня B2.

Після отримання сертифіката, що підтверджує володіння німецькою мовою
на рівні B2, НУОЦ спільно з німецькими партнерами (FAV Service gGmbH,
IHK Erfurt) шукає для кожного студента місце навчання у Німеччині та
допомагає з підготовкою пакету документів для візи.

Навчання у Німеччині здійснюється у рамках дуальної системи освіти,
тобто освоєння теорії у професійній школі та здобуття практичних навичок
на провідних підприємствах федеральної землі Тюрингія.

Таке навчання переважно триває 3 роки і здійснюється на безкоштовній
основі; ба більше, упродовж навчання кожен студент отримує щомісячну
стипендію від компанії, на якій проходить практична складова навчання
(стипендія на 2020 рік становила 929 євро на місяць).

Німецько-Український освітній центр
Національного університету

«Львівська політехніка»
В такий спосіб НУОЦ допомагає молоді не лише вивчити іноземну мову,

а й перебуваючи у середовищі однієї з найбільших економік Європи, здобути
нові практичні знання з урахуванням досвіду провідних німецьких
підприємств.

Крім надання можливості навчатися у Німеччині, НУОЦ здійснює
міжнародну діяльність, а саме супровід делегацій із Тюрингії в Україні та
навпаки, зустрічі з представниками українсько-німецьких підприємств для
обговорення перспектив розвитку дуальної освіти в Україні, для слухачів
курсів – організацію німецькомовних таборів в Україні та у Німеччині, а також
ознайомчих та навчальних поїздок до Німеччини.

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й Ярмарок кар’єри
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

Відкриття Ярмарку кар’єри

Презентація Львівської міської ради

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри
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СВІТЛИНИ СВІТЛИНИ

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

Презентація компанії «Avalon»Презентація компанії «Nestle Business Services Lviv»
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

Презентація компанії PwC

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

Презентація компанії KPMG
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Презентація компанії «Dialog Semiconductor»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

Презентація компанії «ZONE3000»
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

Презентація компанії «Infineon Technologies» Презентація компанії «EY»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

Презентація компанії «Фармак»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

  Презентація Групи компаній «Т.В.Fruit»
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Презентація компанії «Юрія-фарм»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

Презентація компанії «КАРПАТНАФТОХІМ»
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

Презентація компанії «Bilfinger Tebodin» Презентація Німецько-українського освітнього центру
Львівської політехніки



Львів-2021Львів-2021

34Я
к34Я

к СВІТЛИНИ СВІТЛИНИ

54 55

  Презентація ПрАТ «Концерн Хлібпром»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

Презентація  Групи компаній «Нова пошта»
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  Презентація компанії «СІЛЬПО-ФУД» Презентація ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри



Львів-2021Львів-2021

34Я
к 34Я

к

5958

УЧАСНИКИ

Учасники 34-го Ярмарку кар’єри

 1.  Львівська міська рада / управління персоналом ...........................4
 2.  Компанія «Dialog Semiconductor» ................................................ ..5
 2.  Компанія «PriceWaterhouseCoopers»........................................... ..6
 3.  Nestle Business Services Lviv ....................................................... ..8
 4.  Компанія «Infineon Technologies» ................................................. .10
 5.  ТОВ «Юрія-фарм» ........................................................................ .11
 6.  АТ «Фармак» ............................................................................... .17
 7.  Компанія «EY» ............................................................................  18
 8.  Група компаній «Т.В.Fruit» ........................................................... .20
 9.  Компанія «KPMG» .......................................................................  22
10. Компанія «Avalon»........................................................................  24
11. Компанія «Bilfinger Tebodin» .........................................................  25
12. ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»............................................................ .26
13.  Компанія «ZONE3000» ................................................................ .27
14.  Група компаній  «Нова пошта» ................................................... .28
15.  ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» ........................................................ .30
16. ПрАТ «Концерн Хлібпром»............................................................ .32
17. ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» ..................................................................... .33
18. Науково-виробниче підприємство «ІМВО»................................... .35
20. Німецько-український освітній центр Львівської політехніки ........ .36

ЗМІСТ

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри

 Національний університет “Львівська політехніка”,
34-й  Ярмарок кар’єри



Каталог підготований до опублікування відділом працевлаштування
та зв’язків з виробництвом Національного університету «Львівська політехніка»

Комп’ютерний набір та  верстання: Олени Гнатків
Олега Логуша

Відповідальна за випуск Світлана Гладун

Підписано до опублікування 22.11.2021. Формат 60 х 84/16.

Електронне видання.




