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У  каталозі розміщена інформація, надана учасниками Днів кар’єри онлайн
у рамках 33-го Ярмарку кар’єри студентів та випускників Львівської
політехніки.

Дні кар’єри проводилися з 30 листопада до 4-го грудня 2020 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

Інформаційна підтримка

Сайт Львівської політехніки https://lpnu.ua/
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку 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 державоню службою
зайнятості та роботодавцями.

Зустрічі студентів з роботодавцями ми завжди проводили
у відкритому діалозі, але цьогоріч, з незалежних від нас причин
викликаних пандемією, ми проводимо 33-й Ярмарок 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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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/sdc.html

Контактна особа – Масюк Марта Юріївна,
фахівчиня з підбору персоналу
Телефон +38063 388 92 79
Електронна пошта  marta.masiuk@pwc.com

Компанія PwC (PriceWaterhouseCoopers) входить до «великої четвірки»
та присутня на українському ринку з 1993 року. Регіональна мережа включає
офіси у Києві, Львові та Дніпрі, що пропонують клієнтам великий спектр
послуг. З 2018 року компанія активно розширюється у Львові та інтенсивно
проводить набір у відділи аудиту, податків та консалтингу. Ми надаємо
послуги найвищої якості, адже наша мета - бути найкращими. Саме тому
PwC вже багато років встановлює стандарти з надання професійних послуг
та є одним із найкращих роботодавців у цій сфері – прийдіть та переконайтесь
самі!

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)

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

Компанія «PriceWaterhouseCoopers»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри
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– 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.

Оплачуване стажування в PwC
Пропонуємо спробувати свої можливості на оплачуваному стажуванні

від PwC. Вже в грудні у вас буде нагода попрацювати аудитором і зрозуміти,
як все влаштовано в міжнародній організації. 5 неймовірних місяців навчання,
роботи в дружній команді та вдосконалення навичок.

Основні вимоги до кандидата на стажування в команді Audit:

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

Стартуємо в грудні, весь місяць проводимо для вас тренінги, в січні
приступаємо до ефективної роботи!

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/
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

Nestle Business Services Lviv

Адреса: м. Львів, вул. Угорська, 14
Тел. +380504139613, e-mail: nbs.hr@ua.nestle.com
Веб-сайт компанії https://www.nestle.ua/

Контактна особа - Олена Сафронова, рекрутмент менеджер
Телефон 0979004506
Електронна пошта olena.safronova@ua.nestle.com

Nestle Business Services Lviv (NBS Lviv) надає послуги світового рівня
підрозділам компанії Nestle у понад 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, нарахування заробітної плати. Наші талановиті співробітники
щодня отримують досвід роботи у глобальному середовищі, практикують
іноземні мови (наша корпоративна мова – англійська) та здобувають нові
знання, співпрацюючи 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
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Актуальні вакансії та вимоги до претендентів:

Потрібні співробітники з економічною освітою т
а 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:

Запрошуємо на 3-міс оплачуване стажування з можливістю подальшого
працевлаштування.

Зацікавився?

Надсилай резюме на nbs.hr@ua.nestle.com та очікуй запрошення на
співбесіду!
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

ZONE3000 – IT-компанія безмежних можливостей в світі технологій.

З 1999 року ми будували ZONE3000: шукали «своїх» людей, і сьогодні
нас вже більше ніж 1600 професіоналів у 6 офісах: у Харкові, Дніпрі та у
Львові.

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 - Еліна Сафонова - CS Recruiter
Телефон 0665968033
Електронна пошта elina.safonova@zone3000.net

CUSTOMER SUPPORT SPECIALIST

ZONE3000 is an international IT company that provides domain name
registration, web hosting services and SSL certificates. We work with Namecheap,
which is included in the Top-3 best domain name registrars. We have been trusted
by more than 6 million customers all over the world for more than 20 years. Now
we register about 700 domain names per hour, which is proven by more than 10
million registered domain names.

If you dream of a job in IT, if you have an Intermediate level of English
proficiency, we are ready to teach you everything necessary.

КОМПАНІЯ «ZONE3000»
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We offer:
• A job in IT without experience
•  A technical training course with unique content from the internal training
center, where you will be told what the Internet consists of, why domains and
hosting are necessary, how to manage Internet services and how Internet
payments work, you will also be taught how to interact with  foreign customers,
how to do modern business correspondence and how to work in large IT
companies (with the training being successful,  we pay $ 300 expressed in
the hryvnia)
• Pay starting from 400$ per month, expressed in the hryvnia (night shifts are
paid at one and a half rate)
•  Work experience in IT in accordance with international standards
•  Opportunities for professional development and personal growth
•  Soft and hard skills development in the corporate «University» provided by
our NY office specialists
• Official employment
• Paid vacation and sick leave
•  Shift schedule (08:00-16:00, 16:00-00:00, 00:00-08:00)
• Night commute by taxi at the company’s expense

Responsibilities:
• The provision of technical support to customers around the world, including
answering questions, assistance in the selection, installation and configuration
of the products and services of the company.

Perks:
• English classes in the company office
• Points accumulation system (can be exchanged for MAKEUP, Rozetka
certificates and others)
• Employee discount program providing discounts and special conditions
from the company’s partners
•  Paid gym membership
•  Football team
• Corporate parties and teambuilding activities
•  Fruit days, tea, coffee and milk with vitamin D

If you are interested, contact us:
Email: hr_ua@zone3000.net
+38 068 538 57 59
+38 050 693 29 64 - Telegram
+38 063 025 15 34 - Viber
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

Компанія «EY»

EY – це міжнародна компанія, яка надає послуги у сфері аудиту,
оподаткування, супроводу угод і консультування, а також є одним із
найкращих роботодавців у світі. Щороку в українському офісі компанія
працевлаштовує понад 100 студентів і випускників без досвіду роботи і
можливістю поєднувати навчання та роботу. Робота в EY цікава і вимагає
повної віддачі. Тут ти завжди зможеш розраховувати на надійну підтримку
досвідчених колег і професійний розвиток.

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_gl

Контактна особа Демиденко Марина
Телефон +38-063-646-08-93
Електронна пошта maryna.demydenko@ua.ey.com

Перелік актуальних вакансій та вимоги до претендентів:
Valuation, Modeling and Economics Intern (Kyiv)

Детальніше: https://bit.ly/2SPHkF1
Transaction Support Intern (Kyiv)

Детальніше: https://bit.ly/3jTkKY8
M&A Intern (Kyiv)

Детальніше: https://bit.ly/33VliXC
Technology Risk Intern (Kyiv)

Детальніше: https://bit.ly/3dkKE4y
Сlimate Change and Sustainability Services Intern (Kyiv)

Детальніше: https://bit.ly/372cUb6
Transfer Pricing Intern (Kyiv)

Детальніше: https://bit.ly/2T3gtWl
Audit Staff (Lviv)

Детальніше: https://bit.ly/2H5jIJN
Accounting consultant (Kyiv)

Детальніше: https://bit.ly/3nF4c8m
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Програми стажування:
International Corporate Finance School for females

Детальніше:
https://www.facebook.com/EYCareersUkraine/photos/a.646255275406538/
3677973205568048/

Тому, 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 - 2020».

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/BEanketa

Деталі щодо дослідження можна дізнатися в:

Tetiana Prysiazhniuk | People Advisory Services
Тел.: +380 44 4903000 | Tetiana.Prysiazhniuk@ua.ey.com
Website: http://www.ey.com
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

Genesis — це одна з найбільших продуктових ІТ-компаній України і світу.
Майже 2000 спеціалістів в п’яти країнах створюють продукти, що змінюють
життя мільйонів людей у всьому світі. Genesis — це: - екосистема з понад
15 бізнесів у чотирьох напрямах — новинні онлайн-медіа, класифайди, R&D
та інвестиції. - продукти для більш ніж 200 мільйонів унікальних користувачів
щомісяця; - один із найбільших партнерів Facebook, Google, Snapchat та
Apple у країнах CEE; - найкращий ІТ-роботодавець в Україні за версією DOU.
Genesis — це унікальне місце для роботи, розвитку і зростання: - експертиза
в розвитку високотехнологічних продуктів; - робота з найкращими
професіоналами в Україні; - чудові можливості для навчання: внутрішні
тренінги та семінари, доступ до корисної літератури, курси англійської та
участь у ключових заходах IT-індустрії по всьому світу; - комфортне робоче
місце: компанія щодня замовляє фрукти та обіди для всіх, забезпечує
кожного медичним страхуванням, підтримує участь в спортивних змаганнях
та міжнародних марафонах.

Контактна особа - Касакова Євгенія Володимирівна,
  Employer Brand Specialist
  Телефон 0969254136
   Електронна пошта: yevheniia.kasakova@gen.tech
  Веб-сайт компанії https://gen.tech

Актуальні вакансії:
Marketing Marketing Intern — https://bit.ly/3kVaOxC
Junior Business Developer — https://bit.ly/32acsEr
Media Buyer — https://bit.ly/3eqLM7c
Digital Marketing Specialist — https://bit.ly/3oS1jSi
Junior Facebook Ads Manager — https://bit.ly/2TPpNx5
Design Junior Graphic Designer — https://bit.ly/2GqbE6w
Marketing motion designer — https://bit.ly/2HZraH9
Motion designer (remote) – https://bit.ly/3epcZab
Other Database Specialist (Recruitment Team) — https://bit.ly/32cuIwH
Junior Project Manager — https://bit.ly/3ennlaA
Junior Legal Counsel — https://bit.ly/38mYGlR
Junior Accountant — https://bit.ly/3oTFqly

Компанія «Genesis»
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Програми стажування:

1) Genesis IT School — це авторський освітній курс від спеціалістів Genesis,
фокусом якого є нетехнічні спеціальності в IT. Зокрема, йдеться про R&D та
запуск стартапів, маркетинг, аналіз ринків, монетизацію продукту, венчурні
інвестиції. У школі викладають засновники та CEO проєктів Genesis, а також
компаній, які зароджувалися у нашій екосистемі. Крім теоретичних лекцій,
студенти розбирають практичні кейси та завершують навчання фінальним
проєктом — створенням власного продукту на основі здобутих знань.

Курс складається з 20 практичних занять в офісі Genesis та триває 10
тижнів. Навчання в школі можна поєднувати з освітою у виші або роботою.
IТ School безкоштовна, але необхідно пройти конкурсний відбір у три етапи:
онлайн-тест, тестування в офісі Genesis та мотиваційну співбесіду.

На курс потрапляють лише 20-30 студентів.
Випускники, які склали модульні іспити та захистили фінальний проєкт,

отримують сертифікати, а найкращі студенти працевлаштовуються в Genesis.
Серед інших бонусів — нетворкінг та заохочувальні подарунки. За чотири
роки існування IТ School випустила близько 200 спеціалістів у галузі
продуктового IТ. Набори до школи відбуваються двічі на рік.

Програму школи регулярно переглядають, з’являються нові модулі.

2) Genesis QA School – це нова технічна вузькопрофільна школа від Genesis.
Ми вирішили її запустити, щоб а) підготувати тестувальників до роботи в

продуктовому IT та б) розвінчати міф, що тестування — легкий шлях
входження в сферу. На курсі викладаються основи розробки програмного
забезпечення, тестування WEBу, API та мобільних застосунків, роботи з
базами даних та автоматизації тестування. Програма поділена на дві частини:
мануальне тестування та автоматизація.

Курс складається з 20 практичних занять, перед кожним з яких студенти
отримують матеріали для теоретичної підготовки. Тривалість школи — 10
тижнів. Завершується навчання фінальним проєктом — написанням
автоматичних тестів до реальних продуктів. Також є проміжне тестування
між модулями.

Школа проводитиметься раз на рік: перший набір ми випустили навесні
2020-го, а наступний запланований на 2021-й. Курс підходить всім, хто шукає
себе в IT — як студентам технічних спеціальностей, так і тим, хто прагне
змінити професію. Щоб потрапити до QA School, потрібно пройти трьохетапний
відбір: онлайн-тест на математику та логіку, практичне завдання в офісі (ми
надсилаємо матеріали, щоб до нього підготуватися) та мотиваційну
співбесіду. Навчання безкоштовне. Знання, отримані під час курсу,
дозволяють працевлаштуватись на Trainee позицію тестувальника, а найкращі
випускники отримують офери від Genesis. Студентам, які виконували тести
та фінальний проєкт, вручають сертифікат про завершення школи.
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3) Genesis Weeks — це тижні, присвячені певним напрямам в продуктовому
IT, зокрема, маркетингу, дизайну, аналітиці та мобільній розробці.

Формат передбачає тиждень лекцій від спеціалістів компанії — від рівня
CEO та тім-лідів до джуніорів, які розповідають про свої щоденні задачі.
Такий інтенсив ідеально підходить для тих, хто хоче познайомитись з
конкретною сферою та професіями в ній. Частина лекцій розрахована на
вже досвідчених фахівців, які можуть прокачати свої навички та перейняти
досвід експертів Genesis.

Зазвичай тижні закінчуються іспитами та практичною роботою, наприклад
хакатонами. У результаті студенти стають частиною професійної спільноти,
отримують сертифікати, а найкращі — призи.

Участь у заході можуть взяти всі охочі — потрібно лише зареєструватися.

4) Genesis Marketing Cases — це змагання, під час якого учасники
вирішують реальний кейс з маркетингу, а найкращі отримують запрошення
на роботу та подарунки.

Як проходять кейси: охочі реєструються на участь в змаганнях, ми
надсилаємо їм завдання, на його виконання дається 7-10 днів, потім наші
спеціалісти перевіряють роботи і визначають 10 фіналістів.

У фіналі учасники презентують свої рішення перед журі, в яке входять
топменеджери, СМО Genesis та запрошені експерти ринку. Переможці
отримують подарунки — MacBook, IPhone, Apple Watch, а також сертифікати.

Зазвичай до фіналу потрапляють лише досвідчені маркетологи, тому
що завдання складне і об’ємне. Утім, бувають фіналістами і початківці —
для цього треба якісно і уважно підготуватися, наприклад, подивитися наш
ґайд по вирішенню Genesis Marketing Case.

5) Genesis Internship Genesis надає можливість молодим спеціалістам
пройти оплачуване стажування в проєктах компанії та отримати свій перший
досвід роботи під менторством професіоналів. Також це шанс для тих, хто
хоче змінити спеціалізацію.
Genesis Internship триває три місяці. Щоб потрапити на програму, потрібно
скласти онлайн-тест, зробити практичне завдання та пройти співбесіду.
Минулоріч ми з 300 заявок відібрали трьох стажерів на позиції графічних та
моушн-дизайнерів.
Усі троє після завершення стажування влаштувалися на постійну роботу в
Genesis. Цієї осені ми запросили на стажування діджитал-маркетологів до
команди Boosters, яка є розробником мобільних застосунків Sleep Booster
та Words Booster.
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6) Інші івенти:
Крім згаданих проєктів, ми регулярно проводимо низку інших, переважно

одноденних, заходів.
Це інтенсиви, лекції, вебінари, воркшопи. Тільки за минуле півріччя у

нас пройшло 60 освітніх подій.
Один із популярних заходів — CV Gym, безкоштовний «тренажер»

співбесід та перевірка резюме експертами Genesis. Тут вчаться складати
коректне CV та проходити основні етапи найму.

Спеціалісти різних сфер можуть дізнатися, як відбувається процес
працевлаштування в IT, та подолати свої внутрішні бар’єри перед
співбесідами.

Детальніше тут:
https://gen.tech/blog/ґajd-po-osvitnix-proyektax-genesis-shkoli-intensivi-ta-
internatura/.

Шукай нас в соцмережах!

Telegram — https://bit.ly/2JDVW9n

Instagram — https://bit.ly/361e58y

Facebook — https://bit.ly/388s5zZ

Сайт — https://bit.ly/3oXGMvN

Youtube — https://bit.ly/2TSOjxq

Telegram Bot — https://bit.ly/3jXw2K7
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

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»
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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.
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

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

Заснована в 1998 році, належить торговельній корпорації Fozzy Group.

Веб-сайт компанії: https://silpo.ua/

Контактні особи  - Глушко Марта Володимирівна,
менеджер з персоналу;
Барбанюк Ліліана Ростиславівна,
менеджер з персоналу
Телефони: 099-929-76-28; 099-351-25-89
Е-mail: m.glushko@fozzy.ua; l.barbaniuk@fozzy.ua

Перелік актуальних вакансій:
Заступник керуючого для випускників 4-5 курсів;
Продавець та касир для студентів усіх курсів з гнучким графіком роботи.

Мережа «Сільпо» одна з перших почала продавати товари під власною
торговою маркою в широкому ціновому сегменті.

Кількість співробітників: понад 20 000

Гасло компанії: Для Вас ми змінюємось на краще!

Інформація про компанію:
239 супермаркетів «Сільпо» у 57 містах України і 4 делікатес-маркети

LeSilpo.
В 2016 році компанія зайняла 11-те місце в рейтингу найінноваційніших

компаній України за версією сайту forbes.net.ua
В 2017 році компанія «Сільпо» стала переможцем Премії року у

всенаціональному конкурсі «Вибір споживача» Retail Awards 2017.
За даними Ukrainian Retail Association «Сільпо» в 2019 році визнано

найбільш інноваційною компанією серед українських рітейлерів.
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

Компанія
«Dialog Semiconductor»

Адреса: 79034, м. Львів, вул. Кам’янецька 33
Контактна особа:

HR|Recruiter Андріана Кушніренко,
Телефон: 380632642227
Електронна пошта: Andriana.Kushnirenko@diasemi.com
Веб-сайт компанії https://www.dialog-semiconductor.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.

Наприкінці 2017 року Dialog Semiconductor прийшов в Україну після
придбання Silego Technology Inc., один з технічних офісів якого був у Львові
з 2010 року.

Український офіс Dialog Semiconductor у Львові складається здебільшого
з інженерних команд, які вирішують 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 і 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.
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

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».

Окремим видом діяльності Концерну Хлібпром – є кавовий напрямок. У
2013 компанія заснувала Фабрику кавових рішень, що надає повний спектр
послуг з організації кавового бізнесу: імпорт кави і кавомашин, а також їх
сервіс.

Концерн Хлібпром зарекомендував себе добросовісним виробником,
надійним партнером та прогресивним галузевим оператором. Компанія
залишається одним з найбільших інвесторів та роботодавців у регіонах своєї
присутності.

В нашій команді понад 3000 працівників, які є найбільшою цінністю
компанії.

Перелік актуальних вакансій:
• Графічний дизайнер,
• Фахівець з фінансової звітності
https://rabota.ua/company820704/vacancy8169989
https://rabota.ua/ua/company820704/vacancy8159387

Контактна особа - Процик Оксана Михайлівна
Телефон*067 351 73 73
Електронна адреса:oprozyk@hlibprom.com.ua
Веб-сай ткомпанії https://hlibprom.com.ua/

ПрАТ «Концерн Хлібпром»
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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
 провідний фахівець - керівник групи
 Телефон 0955771146
 Електронна пошта BiletskaIV@knh.com.ua

Актуальні вакансії:
Інженер-механік,
інженер-технолог,
інженер-електрик,
інженер з автоматизації.
(Ці вакансії появляться з лютого 2021р.)

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

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»
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ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

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.
Соціальний захист: ми забезпечуємо належний рівень оплати та умови
праці для своїх працівників.

Веб-сайт компанії  https://loe.lviv.ua/

Контактна особа – Іпатенко Анастасія Михайлівна
Телефони 066-774-15-48; 032-239-20-99
Електронна адреса aipatenko@loe.lviv.ua

Актуальні вакансії:
• Інженер з технічного аудиту (електротехнічна неповна вища, студент
останніх курсів, випускник без вимог до стажу);
• Контролер енергонагляду (електротехнічна неповна вища);
• Електромонтери (електротехнічна неповна вища);
• Електрослюсарі (електротехнічна неповна вища)

Запрошуємо студентів 4-6 курсів та випускників енергетичного
напряму отримати свій перший досвід у великій компанії.
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ПрАТ «Компанія Ензим»

«Компанія Ензим» – лідер  на ринку дріжджів України з часткою більше
51%. Більше 40% нашої продукції йде на експорт. В Україні відомі наші
пресовані та сухі дріжджі під ТМ "Львівські дріжджі".

Компанія експортує дріжджі в 16 країн на три континенти. Наш наступний
крок та стратегічна мета - перетворити "Ензим" на біотехнологічну компанію.

 В цій стратегії ми обрали два напрямки - food industry (харчові технології)
та feed industry (кормові технології для тваринництва)

В обох напрямках ми створюємо натуральні та здорові продукти.

Веб-сайт компанії: https://enzym.com.ua/, personal@enzym.com.ua

Контактні особи:
Яна Мричко: менеджер з персоналу,
Олена Хміль: фахівець з персоналу
Телефони: 09683890525 (Яна), 0966128165 (Олена)
Електронні адреси:
 yana.mrychko@enzym.com.ua, olena.khmil@enzym.com.ua

Актуальні вакансії:
• Інженер з автоматизації (опис вакансії: www.work.ua/jobs/3488880/)
• Слюсар-ремонтник (Опис вакансії: www.work.ua/jobs/3423146/)
• фрезерувальник (опис вакансії https://rabota.ua/ua/company0/
vacancy7969445)
• Технолог-консультант (хлібопекарська сфера) (опис вакансії: https://
rabota.ua/ua/company0/vacancy7794876)

Наше підприємство може бути базою практики для студентів тих
спеціальностей, представники яких працюють в Компанії.

 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри
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We are Clario, a consumer-focused cybersecurity company on a mission to
change an industry. Over 800 professionals, including 600 digital security experts
with the one common goal - make digital security simple for all. We’re here to
create a next-generation digital security solution with a human touch. We combine
the latest advances in digital security with tech experts on hand 24/7 to help our
customers where technology fails. Join us — and help people take back control
over security and privacy of their online lives.
Role Clario Customer Services is looking for an enthusiastic Technical
Support Representative to work on providing world class support around the
globe!

What you will be doing:
Support and provide world-class customer service via phone, chat or helpdesk;
Identify and assess customers' needs to achieve satisfaction; Handle and resolve
customer complaints; Troubleshoot software-related issues on Windows; Provide
fast feedback about the software issues

What you need for this position:
• Experience in maintaining and configuring Windows/MacOS;
• Peripheral devices setup;
• Experience in application troubleshooting and multi-tasking skills;
• Strong problem solving and research skills;
• РEnglish Level - Upper-Intermediate (B2+) with strong speaking skills;
• Ability to learn and adapt fast;
• Stress tolerance and decision-making;
• Ability to work in team;
• High ability to demonstrate and present our solutions to technical and non-
technical audiences;
• Driven and motivated mindset;
• Willingness to work on night shifts.

What nice to have:
System administrator, software engineer or technical support experience as well
as technical certification - will be a great plus!

Company «Clario»
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What we offer for your success:
Comfortable work conditions Because of quarantine, there has been provided

a remote work at Clario. Once the quarantine is finished, all the employees are
to return to a traditional office environment. We offer a very warm and friendly
working environment with flexible working hours. Cozy office space has a
convenient location and is equipped with necessary things for comfortable work.
Kitchen and huge play zone. 20 business days of paid vacation and 12 business
days of paid sick leave per year. Relocation bonus for candidates from other
cities. Corporate transfer in the night time. Sport, healthcare and other events
Medical insurance and health protection programs. Different sports activities and
discounts for the gym. Movie nights, other corporate events Growth and
development Continuous professional development and growth opportunities.
Challenging work in an international environment. External and internal professional
training and certifications. English classes and corporate library in the company
office. Internal promotion system gives everyone the opportunity to move up the
career ladder.

We are not just a company, we are Clario!
We put the customer at the heart of all that we do, we challenge our limits,

create a difference, take responsibility and achieve our best together!
To apply please send your CV (in English only) with a detailed description of

your career, experience, skills, and projects. If you are interested in this position,
but you are a citizen of another country, you must have a work permit in Ukraine.
If you have one, please indicate it in your CV or cover letter. Otherwise,
unfortunately, your application will not be taken into consideration.

We guarantee the privacy of any received information.

LET’S GO TOGETHER!

Контактна особа Свергун Олександр Петрович
Corporate Communication Manager
Телефон +38-095-245-7743
Електронна пошта lesyk@weareclario.com
Веб-сайт компанії https://clario.co
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Компанія «STRANS»

STRANS – це провідна українська компанія, що спеціалізується на продажі
та дистрибуції запасних частин до вантажних автомобілів, причепів,
напівпричепів, спецтехніки та автобусів європейського виробництва.

Веб-сайт компанії *https://strans.ua/

Контактна особа – Попенко Жанна Олександрівна,
менеджер з персоналу
Телефон 0673500272
Електронна пошта kadry@kpp-centr.com.ua

Актуальні вакансії:

Менеджер з продажу автозапчастин:
Обов'язки:

• підбір запчастин для клієнтів та продаж;
• узгодження цін, термінів та умов поставок запчастин з клієнтами;
• розвиток співпраці з потенційними vip-клієнтами;
• контроль дебіторської заборгованості; 5) виконання плану продажу.

Умови:
1) високий рівень оплати праці (ставка + система мотивації);
2) цікаве корпоративне життя;
3) офіційне працевлаштування;
4) графік роботи: пн-пт - 08.30-18.30; субота робоча в черговому режимі
(2 робочі суботи на місяць з 08.30 по 15.00);
 5) розташування: Львів, Городоцька, 286,б; Промислова, 50.

Вимоги:
1) обов'язкове базове знання будови автомобіля;
2) впевнений користувач ПК; 3) досвід не обов'язковий.

Комірник:
Обов'язки:

1) прийом та звірка товару;
2) перевірка цілісності товару при прийомі;
3) комплектування замовлень.
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Умови:
1) графік роботи: Пн-Пт - 09.00-18:00, Сб - (чергова 1/1) 9:00-15:00;
2) офіційне працевлаштування та щорічна оплачувана відпустка;
3) можливість кар'єрного розвитку;
4) Львів, Городоцька, 286,б.

Вимоги:
1) базове знання будови автомобіля;
2) знання ПК;
3) досвід не обов'язковий.

Офіс-менеджер зі знанням німецької або французької мови:
Обов'язки:

1) спілкування з іноземними постачальниками стосовно купівлі-продажу
вантажівок;
2) пошук вантажівок на іноземних сайтах;
3) комунікація з командою виконавців і контроль над процесом;
 4) виконання доручень безпосереднього керівника;
5) внесення даних у звіт.

Умови:
1) графік: 09.00?18.00 пн-пт, сб 1/1 09.00?13.00;
2) розташування: Городоцький р-н, с.Черляни, вул. Польова,17;
 3) навчання та оплачуване стажування;
4) офіційне працевлаштування.

Вимоги:
1) впевнений користувач ПК;
2) знання німецької або французької мови;
3) виконавчість, уважність, організованість, відповідальність.

Кожній з вакансій властивий період стажування, що надає можливість
ознайомитись з обов'язками та повністю підготувати стажера до роботи.
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Міжрегіональне управління
Національного агентства України з

питань державної служби у Львівській
та Закарпатській областях

Адреса: вул. Винниченка, б. 18, каб. 404, 405, м. Львів, 79008
Телефон: (032) 235-72-83, (032) 297-56-30
Електронна пошта: lvuds@nads.gov.ua

Начальник управління: Коваль Ярослав Богданович

Стратегічні цілі діяльності НАДС:
• посилення інституційної спроможності служб управління персоналом
державних органів;
• підвищення рівня захищеності права громадян на доступ до державної
служби, законних прав та інтересів державних службовців;
• посилення інституційної спроможності, відкритості та прозорості
діяльності НАДС у сфері державної служби;
• формування ефективної системи професійного навчання державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
• адаптація державної служби до стандартів Європейського Союзу.

Онлайн - зустріч викладачів та студентів, які навчаються за спеціальністю
«Публічне управління та адміністрування» з начальником Міжрегіонального
управління Національного агентства України з питань державної служби у
Львівській та Закарпатській областях Ярославом Ковалем відбулась 2 грудня
2020 року в рамках проведення 33-го Ярмарку Кар'єри.

Керівник Міжрегіонального управління розповів про суть державної
служби, престиж державної служби і перспективи вступу на державну службу
та відповів на численні запитання учасників заходу.

Студентам була продемонстрована презентація «Як знайти потрібну
вакансію державного службовця на сайті career.gov.ua, як подати документи
для участі у конкурсі/доборі» та надано коментарі та відповідні практичні
рекомендації з зазначеної тематики.

УЧАСНИКИ

28
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Презентація
Міжрегіонального управління Національного агентства

України з питань державної служби у Львівській та
Закарпатській областях
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Відкриття Ярмарку

Панельна дискусія
«Особливості ринку праці в умовах пангдемії»



Львів-2020

33Я
кСВІТЛИНИ

31

Презентація компанії Nestle Business Services Lviv

 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

Презентація компанії PwC
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Презентація компанії ZONE3000

 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

Презентація компанії EY
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Презентація компанії Genesis

 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

Презентація Німецько-українського освітнього центру
Львівської політехніки
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  Презентація компанії «СІЛЬПО-ФУД»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
Дгі кар’єри  online  в  рамках 33-го Ярмарку кар’єри

Презентація компанії «Dialog Semiconductor»

34
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  Презентація ПрАТ «Концерн Хлібпром»»

Презентація компанії «КАРПАТНАФТОХІМ»
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Презентація ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
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 Презентація ПрАТ «Компанія Ензим»
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Презентація компанії «Clario»

 Презентація компанії «STRANS»
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