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на випадок безробіття

Львівський обласний
центр зайнятості
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У  каталозі розміщена інформація, надана учасниками 31-го Ярмарку
кар’єри  випускників та студентів закладів освіти м. Львова, а також осіб, які
шукають роботу.

Ярмарок відбудеться 15 листопада 2018 року з 11.00 до 15.00 в
приміщенні Львівського міського центрі зайнятості (вул. Княгині Ольги, 122)

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

Реквізити:

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

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

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

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

Живіть в Україні! Працюйте легально!

Традиційно осінньої пори обласна служба зайнятості разом з НУ
«Львівська політехніка» організовують спільний Ярмарок вакансій.
Цьогорічний захід є 31-им за ліком і проходить під гаслом «Працюй в Україні!
Працюй легально!».

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

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

Сьогодні працедавці пропонують привабливі умови працевлаштування,
високу винагороду та перспективу кар’єрного зростання як дипломованим
спеціалістам, що вміють отримані теоретичні знання застосувати на
практиці, розуміються на хитросплетіннях господарювання в умовах
ринкової економіки, але й багатьом кваліфікованим робітникам з
інструментом, що спеціалізуються на ремонті, обслуговуванні та
експлуатації сучасного устаткування чи машин.

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри
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Національний університет
«Львівська політехніка»

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

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

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

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

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

Василь БАРИЛЮК,
директор Львівського обласного центру зайнятості

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

працевлаштування молоді

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

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

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

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри
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Єдиний в Україні студентський тижневик

ОСВІТА І НАУКА * СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
КУЛЬТУРА * ДОЗВІЛЛЯ * СПОРТ

КОНКУРСИ * ЗАБАВИ * КРОСВОРДИ

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

Головний редактор Тетяна Пасович
Передплатний індекс 35004

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

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

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

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

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

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

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

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

Ректор
Національного університету «Львівська політехніка»

професор Юрій Бобало

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Львівська обласна державна
адміністрація

Львівська обласна державна адміністрація

Місцевий державний орган виконавчої влади

Адреса: м. Львів, вул. Винниченка, 18.
Телефон 2999 492, факс 2999597,
електронна адреса kadryvd@loda.gov.ua

ВІдповідальна за набір персоналу Мерйо Ольга Романівна

Потреба у фахівцях
В усіх напрямах діяльності, зокрема у сфері капітального будівництва.

Загальні вимоги на посади державних службовців:
Фахівці (головні спеціалісти, провідні спеціалісти, спеціалісти) - повнолітні

громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно
ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;

Керівники (зокрема у складі департаментів. управлінь, служб начальники
управлінь, відділів, завідувачі секторів) - повнолітні громадяни України, які
вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти
не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорії
«Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або
досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше двох років, вільне володіння
державною мовою.

Заробітна плата (посадовий оклад) фахівці: 3600-4800, доплата за ранг,
надбавки, премії

Заробітна плата (посадовий оклад) керівники: 5400-10400, доплата за
ранг, надбавки, премії

Адреса: м. Львів, пл. Ринок, 1 каб. 215,
тел. 297-57-59, е-mail: karyera.lmr@gmail.com

Конкурси на заміщення вакантних посад
1. заступника начальника управління – начальника відділу оперативно-
технічних заходів управління безпеки міста Львівської міської ради та
заступника начальника управління-начальника відділу інспекторів з
паркування управління безпеки міста.

Посадовий оклад/середня ЗП: 6555 грн/13000 - 15000 грн
Термін подачі документів – до 16.11.2018 к. 2015а. Контакти т. 297-59-96.

2. головного спеціаліста відділу висвітлення роботи ради управління
"Секретаріат ради" Львівської міської ради (на час відсутності основного
працівника).

Посадовий оклад/середня ЗП: 4800 грн/8000 - 9000 грн
Термін подачі документів – до 16.11.2018 к. 215а. Контакти т. 297-59-96

3. начальника управління житлового господарства департаменту житлового
господарства та інфраструктури

Посадовий оклад/середня ЗП: 6600 грн/13000 - 15000 грн/
Термін подачі документів до 07.12.2018 к.215а Контакти т. 297-59-96.

4. Провідного спеціаліста відділу внутрішнього фінансового контролю
управління фінансового контролю департаменту «Адміністрація міського
голови»

Посадовий оклад/середня ЗП: 4400 грн/8000 грн
Термін подачі документів до 03.12.2018 к.215а Контакти т. 254-60-74.

5. Провідний спеціаліст відділу інвестицій і проектів управління інвестицій та
проектів департаменту економічного розвитку.

Посадовий оклад/середня ЗП: 4400 грн/8000 грн
Термін подачі документів до 09.11.2018 к.215а Контакти т. 297-42-52.

6. головний спеціаліст відділу регулювання орендних відносин (на час
відсутності основного працівника)

Посадовий оклад/середня ЗП: 4400 грн/8000 грн
Термін подачі документів до 30.11.2018 пл. Галицька,15, к.305.
Контакти т. 235-68-54.

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Львівська міська рада
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7. начальника відділу розвитку індустрії гостинності управління туризму
департаменту розвитку

Посадовий оклад/середня ЗП: 6350 грн/12000 - 14000 грн.
Термін подачі документів до 07.12.2018 вул.Руська, 20.
Контакти т. 297-57- 53.

8. Головного спеціаліста відділу оперативно-технічних заходів в кількості 2
(дві) штатні одиниці (на постійній основі) управління безпеки міста.

Посадовий оклад/середня ЗП: 4800 грн/8000 - 9000 грн.
Термін подачі документів до 16.11.2018 вул. Зелена 9.
Контакти т. 0937595545.

9. Головного спеціаліста загально-організаційного відділу в кількості 1 (одна)
штатна одиниця (на постійній основі) управління безпеки міста

Посадовий оклад/середня ЗП:  4800 грн/8000 - 9000 грн
Термін подачі документів до 16.11.2018 ввул. Зелена 9..
Контакти т. 0937595545.

10. Спеціаліста 1 категорії відділу оперативно-технічних заходів в кількості 2
(дві) штатні одиниці (на постійній основі) управління безпеки міста.

Посадовий оклад/середня ЗП:  4300 грн/7500 - 8500 грн
Термін подачі документів до 16.11.2018 вул. Зелена 9..
Контакти т. 0937595545.

11. Головний спеціаліст-інспектор з паркування відділу інспекторів з
паркування.

Посадовий оклад/середня ЗП:  4800 грн/8000 - 9500 грн
Термін подачі документів до 16.11.2018 вул. Зелена 9..
Контакти т. 0937595545.

12. Провідний спеціаліст-інспектор з паркування відділу інспекторів з
паркування.

Посадовий оклад/середня ЗП:  4400 грн/8000 - 9500 грн
Термін подачі документів до 16.11.2018 вул. Зелена 9.
Контакти т. 0937595545.

Програма стажування «Перший кар’єрний крок»
Щоб потрапити на стажування та пройти практику у структурі ЛМР,  необхідно:
Заповнити анкету, яка розміщена на сайті Львівської міської ради
www.city-adm.lviv.ua в рубриці «Стажування» та надіслати на е-mail:
karyera.lmr@gmail.com.

Ми в соціальних мережах:

http://www.facebook.com/karyera.lmr
https://vk.com/karyeralmr

Чекаємо саме на Вас!

Державне підприємство
«Львівський бронетанковий завод»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

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

Директор підприємства АНДРОЩУК Віктор Аверкійович
 Начальник відділу кадрів Кикена Ірина Романівна

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

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

 Потреба у фахівцях:
Верстатники: токарі – 6 осіб,
малярі по металу – 3 особи
слюсарі-ремонтники БіСМ – 16 осіб
слюсарі з механоскладальних робіт – 4особи
фрезерувальники- 4 особи
оператори верстатів ЧПУ – 4особи

Обов'язкова вимога –професійно-технічна освіта (диплом).
Зарплата – від 10000 грн.

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

 Підприємство засновано у 1944 році. Підпорядковане Державному
концерну «УКРОБОРОНПРОМ». Належить до галузі оборонна промисловість.
На ДП «ЛБТЗ» працює 860 осіб, які виконують роботи з виготовлення, ремонту
та відновлення бронетанкової та автомобільної військової техніки.

Одним з перспективних напрямів, що розвивається,  є виготовлення
бронетранспортера ДОЗОР. Підприємство оснащене сучасними верстатами
та оброблюваними центрами.
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Адреса: 79014,  м. Львів, вул. Личаківська, 232
Тел.:032) 298-98-37;
електронна адреса: personal@enzym.com.ua

Директор виконавчий – Цегелик Андрій Григорович

Директор  з управління персоналом – Стець Любов Василівна

Менеджер (з підбору та адаптації персоналу) – Мричко Іванна Ігорівна

Станом на сьогодні ПрАТ «Компанія Ензим» – це 350 працівників, з яких 250
– працівники робітничих спеціальностей, 100 – фахівці, спеціалісти та
менеджери всіх рівнів.

Напрямки діяльності:
• Виробництво та реалізація :
• Дріжджі хлібопекарські та спиртові
• Додатки до хлібопечення ( ТМ «ВІТАПАН»)
• Органо-мінеральне добриво ( ТМ «Агробелум NPK»)
• Екологічний та енергозберігаючий проект «Хлібний дім» - консультаційний
центр хлібопечення.

Потреба у фахівцях на перспективу за такими спеціальностями:

- Бродильне виробництво
- Автоматизація виробничих процесів
- Механіка ( ремонт виробничого обладнання)
- Логістика
- Біотехнологія
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
- Хімічна інженерія
- Програмування 1С, SIEMENS
- Маркетинг
- Економіка

Перевага надається кандидатам за наявності:

- Бажання працювати на виробництві
- Спеціалізована освіта
- Високий рівень знань сучасних технологій
- Бажання розвиватися, вдосконалюватися та навчатися новому

Інформація про підприємство:
«Компанія Ензим» — це найбільший виробник українських

хлібопекарських дріжджів міжнародного рівня, підприємство зі столітньою
історією та традиціями.

Компанія  відкрита до інновацій, які активно впроваджуються на
підприємстві.

Ензим –  одна з  перших українських компаній, що впровадила та
сертифікувала  систему управління безпечністю харчових продуктів згідно з
міжнародним стандартом FSSC 22000  та живе згідно з цим стандартом.

Провідні позиції на українському та європейському ринку Компанії
забезпечуються ефективним корпоративним управлінням та системою
ведення бізнесу Компанії. Наші корпоративні цінності  відображають принципи
взаємодії в Компанії та за її межами: взаємоповага, надійність і стабільність
у відносинах з нашими партнерами; ефективність; відповідальність і
дотримання високих стандартів у всьому – запорука нашого успіху.

Ми -  амбіційне, модернізоване, успішне європейське підприємство, що
йде завжди  на крок попереду.

Приватне акціонерне товариство
«Компанія Ензим»
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Приватне акціонерне товариство
«Концерн Хлібпром»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

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

Генеральний директор: Аверченко Владислав Анатолійович.

Відповідальні за підбір кадрів: Марків Романна, Мательонок Ольга.

Напрям діяльності:
 виробництво та продаж хлібобулочної та кондитерської продукції.

Компанія оголошує конкурс на заміщення таких посад
у виробничих підрозділах:

Водії

Експедитори

Комплектувальники

Укладальники-пакувальники

Формувальники тіста

Машиністи тістообробних машин

Слюсарі-ремонтники

Вантажники

Оператори лінії

Комірники

Охоронники

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

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

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

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

В нашому колективі працівники підтримують один одного і охоче беруть
участь в корпоративному волонтерстві. Всі ми зайняті справою, яка нас
надихає, ростемо і змінюємося разом, і віримо, що всі позитивні зміни
починаються з нас.
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ПАТ
«Галичфарм» ТзОВ  «Науково-виробниче

підприємство «ІМВО»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ПАТ «Галичфарм»

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

Відповідальна за набір персоналу Папіж Олександра Михайлівна

Напрямок діяльності:
Виробництво ліків;

Потреби у фахівцях:
Апаратники екстрагування від 9000 грн. (вища освіта: хімічна,
фармацевтична, технічна);
Оператори технологічних установок від 9000  грн. (вища технічна освіта);
Двірники від 6000 грн.
Вантажники,  від 7000 грн.
Медична сестра від 5500 грн.
Кухонний працівник від 6000 грн.

Інформація про підприємство:
ПАТ "Галичфарм"  є лідером у сфері виробництва ліків на основі рослинної

сировини в Україні, які сертифіковані європейським сертифікатом якості GxP.
Продукція підприємства зареєстрована та реалізується в 16 країн світу.

Сьогодні асортимент виробництва налічує близько 87 (з урахуванням
форм дозування) генеричних та оригінальних лікарських засобів в таких
формах випуску як: ін’єкції в ампулах, таблетки, розчини, екстракти, олії,
сиропи та краплі.

На підприємстві офіційно працевлаштовано більше 1000 працівників, для
яких сформовано повний соціальний пакет. Сучасне високотехнологічне
підприємство потребує висококваліфікованих фахівців.
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ПрАТ «ГАЛИЧИНА-АВТО»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

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

Генеральний директор Зінкевич Надія Володимирівна.
Начальник відділу по роботі з персоналом

Клочко Ярослава Іванівна (тел.232-07-58)
Напрями діяльності підприємства:

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

Наявні вакансії:
- фахівець з продажу запасних частин (вища технічна (автомобільна)
освіта; базові знання технічних характеристик автомобілів; знання
номенклатури запасних частин; права категорії  «В» «С», досвід водіння не
менше 2 років, знання комп'ютера, зарплата 6000-15000грн ;
- слюсарі з ремонту автомобілів (електрики, мотористи, ходовики), в
т.ч. вантажних автомобілів  (з досвідом роботи), автомобілів «Мерседес»-
досвід) - кваліфіковані робітники зі знанням будови автомобіля та навичками
виконання ремонтів, зарплата від 6000-15000 грн.;
- Інженер з гарантії  (досвід роботи, вища технічна (автомобільна) освіта;
досконале знання технічних характеристик автомобілів; володіння навичками
визначення поломки автомобіля; знання номенклатури запасних частин;
права категорії  «В» «С», досвід водіння не менше 2 років, знання комп'ютера),
зарплата 6000-8000 грн.;
- Консультант по роботі з клієнтами (майстер-приймальник) досвід
роботи, вища технічна (автомобільна) освіта; досконале знання технічних
характеристик автомобілів; володіння навичками визначення поломки
автомобіля; знання номенклатури запасних частин; права категорії  «В» «С»,
досвід водіння не менше 2 років, знання комп'ютера) зарплата 4000-7000грн.
- прибиральник службових приміщень – повний робочий день, оплата
3850 грн.
- двірник – повний робочий день, оплата 3800 грн.

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Національна гвардія України

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

Начальник Західного відділення комплектування Іміджево-
видавничого центру Національної гвардії України

підполковник Прокопів Петро Михайлович
Напрям діяльності:

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

Потребує фахівців з таких спеціальностей:
1. водій, медична сестра, фельдшер, кінолог, радіотелеграфіст, спеціаліст
інженерно-технічного забезпечення та зв’язку, слюсар, механік, електрик,
та ін.;
2. загальновійськові спеціальності: снайпер, патрульний, гранатометник,
водій БТР, сапер тощо (спеціальна або вища освіта не обов’язкова, потрібна
повна загальна середня освіта, навчання з таких спеціальностей проходить
в структурі Нацгвардії безкоштовно);
3. Посади сержантсько-старшинського складу: інструктори ( з водіння, з
бойової підготовки, з тактичної підготовки, з фізичної підготовки, молодші
помічники начальника варти тощо).

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

відсутність накладених адміністративних стягнень протягом року, фізична
підготовленість, відповідний стан здоров’я для проходження військово-
лікарської комісії.

Заробітна плата від 7 200 грн. (посади рядового складу), від 8200 (посади
сержантсько-старшинського складу).

Військові частини Національної гвардії дислокуються у кожному
обласному центрі України, кандидат самостійно обирає військову частину
для проходження служби. Із військовослужбовцем укладається контракт
строком 3 роки.

Протягом служби військовослужбовець має змогу безкоштовно
підвищувати кваліфікацію у навчальних центрах НГУ та просуватися по
службі або ж змінювати спеціальність.
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ПАТ «Укртелеком»
Львівська філія

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Адреса: вул. Дорошенка 43, м. Львів,79007, Україна;
Тел.(факс) 297-02-17, 261-22-22

Старший спеціаліст з підбору персоналу
Корейба Інна Ігорівна ikoreiba@ukrtelecom.ua

Спеціаліст з підбору персоналу
Ліпець Зоряна Русланівна zlipets@ukrtelecom.ua

Напрями діяльності компанії:
Для фізичних осіб:

•  Фіксований місцевий телефонний зв’язок;
•  Широкосмуговий доступ в інтернет;
•  IPTV;
•  Мобільний зв’язок «3Mob»

Для юридичних осіб:
•  Послуги передачі даних і побудова віртуальних приватних мереж (VPN);
• Постійне IP-з’єднання по виділеній лінії;
• Апаратний і віртуальний хостінг;
• Надання у користування виділених некомутованих каналів зв’язку;
• ISDN;
• Відеоконференц-зв’язок.

Вакансії:
• Спеціалісти з продажів телекомунікаційних послуг різного напрямку (для
фізичних осіб, для малого та середнього бізнесу, для корпоративних клієнтів).
•  Електрогазозварювальник;
•  Спеціаліст з постачання;
•  Водій (м. Львів);

Вимоги до претендентів:
Для сфери продажів – бажання працювати, комунікабельність,

ініціативність. Досвід роботи в сфері продажів бажаний, але необов’язковий.
Спеціаліст з постачання – вища освіта (економіка, фінанси, логістика),

досвід роботи не обов’язковий.
Для вакансій технічного напряму – відповідна освіта та стаж роботи на

аналогічній посаді від 2-х років.
Інформація про підприємство:

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» - це:
•  Найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні;
•  Один із найбільших провайдерів Інтернет;
•  Єдиний засновник і учасник ТОВ «ТриМоб»: мобільний оператор стандарту
3G|UMTS.

Регіональний
Довідково-інформаційний контакт-центр,

м. Львів ПАТ «Укртелеком»

Юридична адреса: м. Київ, бул-р. Шевченка, 18
Фактична адреси: м. Львів, вул. Довженка, 8 (Сихів),

м. Львів, вул. Дрогобича, 5(центр)

телефон 032 298 63 27,
моб. тел.: 093 880 26 27,
e-mail:t.a.bondarenko@ukrtelecom.ua

Відповідальної за добір персоналу:
спеціаліст з підбору персона-лу
Бондареко Тетяна Анатоліївна

Напрями діяльності: телекомунікації/зв’язок

Потреба у фахівцях:
спеціаліст контакт-центру (вхідна лінія) 30 місць

Вимоги до претендентів:
впевнений користувач ПК, чітка дикція без дефектів мови, українська,
російська (розмовний рівень), стресостійкість.
Оплата із розра-хунку повної зайнятості + бонуси – 6500 грн/міс.

Інформація про підприємство:
Укртелеком— це найбільший телекомунікаційний оператор України. Ми

обслуговуємо понад 6,1 млн. телефонних ліній та забезпечуємо Інтернетом
близько 1,6 млн. українців.

Контакт-центр•це дружня родина небайдужих людей. Щодня ми
збираємося разом, щоб допомагати компанії бути ближче до своїх абонентів.

Спеціалісти контакт-центру надають інформаційну та технічну підтримку
споживачам полуг компанії.

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри
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Адреса: вул. Академіка Гнатюка 6 / вул. Коперника 18а /
Львівська область, Пустомитівсь-кий р-н,
с. Раковець
Тел.: +380675536564, hr@jam-hotel.com.ua

Шперун Марія Богданівна - hr manager
Напрямок діяльності: ГРК комплекси

Вакансії:
Кухар у Львові

(ж/ч від 20 років, денні зміни, приготування страв української та єв-ропейської
кухні, бажано профільна освіта, з/п від 7000грн)

Кухар у Раковці
(ж/ч від 25 років, денні та добові зміни, є можливість проживання для
працівників з інших регіонів, приготування страв української та європейської
кухні, бажано профільна освіта, з/п від 7000грн)

Офіціант у Львові
(ж/ч від 20 років, денні зміни, обслуговування гостей закладу та виїзних
подій, з/п від 7000грн)

Офіціант у Раковці
(ж/ч від 20 років, денні зміни,  обслуговування гостей закладу та виїзних
подій, з/п від 5000грн)

Адміністратор Рецепції у Львові
(жінки до 25 років, добові та денні зміни, посе-лення/виселення гостей,
проведення розрахунків, адміністрування роботи персоналу, з/п від 8000грн,
обов'язкове вільне володіння англійською мови, бажано знання додаткових
іноземних мов)

Адміністратор Рецепції у Раковці
(жінки до 30 років, добові зміни, поселен-ня/виселення гостей, проведення
розрахунків, адміністрування роботи персоналу, з/п від 4000грн)

Покоївка у Львові
(жінки до 60років, денні та добові зміни, прибирання номерного фонду, з/п
від 5000грн)

Охоронець - швейцар
(чоловіки до 60 років, добові зміни, допомога гостям з бага-жем та допомога
у поточній роботі готелю, з/п від 4500грн)

Мережа готелів Джем - нова українська мережа готелів у Львівській
області, най-ближчим часом планується відкриття подібних закладів по всій
Україні. Гідний рі-вень заробітних плат, офіційне працевлаштування,
можливість кар'єрного зростан-ня та дружній колектив. Чекаємо Вас у команді
готелів Джем.

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Мережа готелів Джем

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Адреса: вул. Валова, 11, м. Львів, 79008
електронна адреса:  hr@ideabank.ua; Тел.: (050) 482 53 95.

Начальник відділу забезпечення персоналом Пилат Ірина Богданівна;

Напрямки діяльності: Банківська  справа, фінанси;
Потреба:

Фахівець з обслуговування клієнтів (1),
Фахівець з касової роботи (2) ,
(на перспективу по 1 на кожну із зазначених позицій).
Вимоги: Досвід роботи в банку від 6 міс., ставка 7200 +%;

Інформація про підприємство і перспективи розвитку:
АТ «Ідея Банк» працює на ринку України з 1989 року та входить до складу

однієї з найбільших у Східній та Центральній Європі фінансових груп —
Getin Holding S.A, Республіка Польща.

Наші цінності:
• Інноваційність. Ми молоді духом і ідеями, пропонуємо клієнтам сучасні
та інноваційні рішен-ня, постійно самовдосконалюючись.
• Довіра і надійність. Ми понад усе ставимо зобов’язання перед своїми
клієнтами, забезпечу-ємо гарантії їхнім коштам і збереженню інформації.
• Ефективний розвиток. Ми швидко адаптуємось до ринкових змін,
націлені на результат і розвиваємось разом з потребами клієнта.
• Якість. Ми цінуємо партнерські відносини з клієнтом, розуміємо його
потреби і в своїй роботі передусім ставимо якість обслуговування.
Робота в Ідея Банку — це:
• Цікаві та амбітні завдання.
• Сучасний та професійний колектив.
• Навчання та можливість кар'єрного розвитку.
• Стабільність і впевненість у завтрашньому дні.
• Офіційне працевлаштування та «біла» заробітна плата.
Яким ми бачимо нового колегу в Ідея Банку:
• Ініціативним та енергійним.
• Орієнтованим на результат та розвиток.
• Людиною, що самостійно будує своє майбутнє.

Якщо вас приваблює робота в нашій команді, ви прагнете розвитку і
готові стати частиною нашого успіху, надсилайте, будь ласка, своє резюме
за адресою hr@ideabank.ua, вказуючи посаду чи напрям, які вас цікавлять.

Акціонерне товариство
«Ідея Банк»
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Публічне акціонерне товариство
по газопостачання та газифікації «Львівгаз»

Адреса: м. Львів, вул.. Золота, 42, 79039
Тел. (032)259-11-01, електронна адреса – hr@lvgas.com.ua

Голова Правління Войсович Юрій Володимирович

Начальник відділу кадрів та підбору персоналу
Богач Ольга Володимирівна

Напрями діяльності:
розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи);
торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Потреба у фахівцях:
Фахівець по роботі з клієнтами – 2 од.
Електрогазозварник/газозварник 4-5 розряду – 15 од.
Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування (помічник зварника)–
15 од.

Вимоги до претендентів:
1) Фахівець по роботі з клієнтами

- досвід роботи необов'язковий, є можливість навчання на підприємстві
- освіта: неповна/базова вища, вища
- вміння чітко та професійно спілкуватися в усній та письмовій формах,
високий рівень орієнтації на клієнта, вміння консультувати, знання ділової
етики
Заробітна плата – від 6500 грн.

2) Електрогазозварник/газозварник 4-5 розряду
- досвід роботи — від 2 років
- спеціальна освіта, наявність посвідчення електрогазозварника/
газозварника 4-5 розряду
- вміння поводження при виконанні газонебезпечних робіт
Заробітна плата від 12000 грн.

 ПАТ «Львівгаз» 3) Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування (помічник
зварника)

- бажано наявність кваліфікації слюсаря з експлуатації та ремонту газового
устаткування/підземних газопроводів/газозварника; є можливість
виробничого навчання
- освіта: середня, технічна
- вміння поводження при виконанні газонебезпечних робіт
Заробітна плата – від 10000 грн.

Інформація про підприємство:
ПАТ «Львівгаз» - найстаріше у своїй галузі вітчизняне підприємство, яке

сьогодні є одним з найбільших за рівнем газифікації та обсягами реалізації
газу.

За своїми виробничими показниками та чисельністю працівників ПАТ
«Львівгаз» належить до категорії підприємств, які лідирують на території
Львівської області. Уже 160 років компанія забезпечує усі категорії споживачів
природним газом. Обсяг споживання природного газу за рік в середньому
становить більше 1,5 мільярдів кубометрів.

Природний газ потрапляє до споживачів Львівщини через розподільчі
мережі ПАТ «Львівгаз». Загальна довжина розподільних газопроводів в
області становить 24,712 тис км.

Львівщина належить до числа найбільш газифікованих областей України.
Важливою складовою успішної роботи підприємства є достовірний облік

спожитого газу. З цією метою ПАТ «Львівгаз» встановлює лічильники
природного газу споживачам, які проживають на території Львівської області.
В певний період, після експлуатації лічильника, проводиться його повірка, а
за необхідності і ремонт, який можуть здійснювати фахівці ПАТ «Львівгаз».

Вже завтра стань працівником успішного підприємства
та зроби свій вклад в історію та розвиток

газового господарства Львівщини.
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Регіональна філія

«Львівська залізниця»
  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,

 Національний університет “Львівська політехніка”,
31-й ярмарок кар”єри

Регіональна філія «Львівська залізниця»
ПАТ «Українська залізниця»

ВП «Львівська дистанція колії»

Юридична адреса: вул. Тверська , 5, Печерський район, м. Київ , 3680;
Фактична адреса: вул. Городоцька ,166, м. Львів,індекс 79041;

тел. 226-22-19, тел./факс 226-14-61,
ел. адреса Л_ПЧ-1_кадри;

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

Напрямки діяльності
- колійне господарство;

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

Вимоги до претендентів:
Наявність середньої або професійно-технічної освіти, досвід роботи не

обов’язковий, заробітна плата від 4500 до 9500 грн. нетто( на руки );

Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата заробітної плати,
Належні умови праці, навчання на виробництві,
Забезпечення спецодягом, спецвзуттям,
Проживання на період роботи в тимчасовому житлі,
Медичне страхування, оздоровлення.

Виробничий підрозділ
«Львівська дистанція захисних

лісонасаджень»
регіональної філії «Львівська залізниця»

ПАТ «Укрзалізниця»

Фактична адреса: м. Львів, вул. Чернівецька, 48
Юридична: м. Львів, вул. Гоголя, 1

Телефони: 226-13-61, 226-16-97,
факс: 226-17-82,
електронна пошта: pchl1.teh@railway.lviv.ua

В.о. старшого інспектора з кадрів
Николишин Юлія Володимирівна  -

Напрям діяльності: утримання захисних лісонасаджень

Потреба у фахівцях:
- Начальник дільниці (Буський р-н) – 1 чол., оклад  6470 грн
- майстер дільниці ІІІ групи (Буський р-н) – 1 чол., оклад 5350 грн
- лісоруб 3 розряду – 5 чол., місячна тарифна ставка 3596 грн
- водій автотранспортних засобів (легкового автомобіля, об'єм двигуна
до 1,8 л) – 1 чол., оклад  5720 грн
- тракторист 4 розряду – 1 чол., місячна тарифна ставка 4093 грн

Вимоги:
старанність  та відповідальність в роботі, для посад начальника дільниці та
майстра дільниці обов’язкова освіта у лісовій галузі, для водія
автотранспортного засобу та тракториста обов’язково має бути дозвіл на
керування автотранспортними засобами, досвід роботи.

Інформація про підприємство:
Дистанція захисних лісонасаджень – це спеціалізований

лісогосподарський підрозділ створений з метою забезпечення утримання
захисних лісонасаджень в належному санітарному стані для захисту колії,
рухомого складу та інженерних споруд залізниці від несприятливих
кліматичних умов та природних явищ.

Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, своєчасну виплату
заробітної плати, щомісячну премію, вислугу років до 40%, вигідні умови
колективного договору, а також медичне страхування, яке включає
безкоштовне обстеження та лікування
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

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

Голова Правління Матвіїшин Володимир Євгенович;

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

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

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

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

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

електроенергією споживачів Львівської області.

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

ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Виробничий структурний підрозділ
«Експлуатаційне вагонне депо Клепарів»
Регіональної філії «Львівська залізниця»

ПАТ «Укрзалізниця»

Адреса: м. Львів, вул. Левандівська, 14-1
тел. 226-24-12, 226-83-65, 226-81-04,
факс.226-81-06
e-mail:   vchdе4@railway.lviv.ua

Відповідальний за добір персоналу -
в.о. помічника начальника з кадрових питань Женчур С.О.

Вакантні посади:
- слюсар з ремонту рухомого складу 3 розряд
(є можливість підготовки на оглядачів-ремонтників вагонів)
 заробітна плата 5357 грн.
- оглядач-ремонтник вагонів, заробітна плата 5932 грн.
- слюсар-ремонтник 5-й розряд, заробітна плата  6607 грн.
- прибиральник виробничих приміщень, заробітна плата 4489 грн.
- прибиральник територій, заробітна плата 3974 грн.
- машиніст крана (кранівник), заробітна плата 5699 грн.

Підприємство спеціалізується на виконанні деповського та капітального
ремонтів 4-х вісних критих вагонів; піввагонів; платформ універсальних та
спеціалізованих; вагонів-хоперів для перевезення мінеральних добрив, зерна,
цементу; думпкарів; вагонів-самоскидів; хопер-дозаторів; цистерн (без
ремонту котла) для перевезення в’язких нафтопродуктів, харчових, газових
та хімічних вантажів; технічному обслуговуванні без відчеплення та з
відчепленням всіх типів вантажних вагонів, технічному обслуговуванні без
відчеплення  пасажирських вагонів. Підприємство атестовано на право
виконання вищевказаних робіт.

Офіційне працевлаштування, належні умови праці, своєчасна виплата
заробітної плати, забезпечення спецодягом, спецвзуттям, повний соціальний
пакет, що передбачає медичне обслуговування та страхування, санаторно-
курортне лікування, оздоровлення залізничників і членів їхніх сімей та інші
соціальні гарантії.

ВП «Експлуатаційне вагонне депо Клепарів»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри
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Українсько-англійське спільне підприємство
у формі товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛКА Лтд»

Адреса: вул. Заповітна 1, м. Львів, 79019,
тел. (032)-2409109, факс (032) – 2935584,
електронна адреса job@galca.ua;

Начальник відділу управління персоналом  – Гринкевич В.О.,

На підприємство потрібні працівники з наступних спеціальностей:

• Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції –
вища освіта, обов’язковий досвід роботи від 2-х років, заробітна плата
від 9000 грн.;
• Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування –
середньо-спеціальна або професійно-технічна освіта, обов’язковий досвід
роботи від 2-х років, заробітна плата від 8000 грн.
• Електромеханік з ліфтів - середньо-спеціальна або професійно-технічна
освіта, обов’язковий досвід роботи від 2-х років, заробітна плата від 8000
грн.;
• Оператор обсмажувального апарату – професійно-технічна або вища
освіта, заробітна плата від 9000 грн.;
• Муляр - заробітна плата від 6000 грн.
• Столяр - заробітна плата від 6000 грн.
• Вантажник - заробітна плата 9000 грн.

Інформація про підприємство:
Українсько-англійське підприємство "Галка Лтд" є провідним, потужним,

сучасним підприємством, де застосовують новітні технології у виробництві
на сучасному обладнанні з принциповими позиціями щодо збереження
натуральності та екологічності сировини.

Підприємство має понад 70 річний незмінний досвід у виготовленні
якісної кави та постійне оновлення асортименту продукції. Наше виробництво
відповідає усім стандартам якості.

СП ТзОВ «ГАЛКА Лтд»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ТОВ ТВК «Львівхолод»
Мережа продуктових магазинів «Рукавичка»

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

Менеджер з персоналу - Федечко Ольга Юріївна
Перелік вакансій:

1. Керуючий магазином, заступник керуючого магазину
2. Приймальник товару
3. Комплектувальник товару, комірник, контролер
4. Касир торговельного залу
5. вантажник
6. прибиральник
7. пекар, кухар, піцмайстер
8. Вантажник фасувальник м'яса
9. охоронець
10. керівник відділу реклами
11. менеджер з персоналу
Рукавичка” - українська мережа магазинів самообслуговування, робота

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

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

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

Для мережі "Рукавичка" виготовляють товари під власними торговими
марками "Кухарочка", "Традиція", "Глянц" та "Гальба". Це дозволяє
конкурувати по ціні та якості з товарами інших виробників. В компанії
функціонує технологічна харчова лабораторія, акредитована
Украгростандартом, що здійснює систематичний контроль якості усього
асортименту продукції.  М`ясний відділ забезпечується свіжою продукцією,
яка щоденно надходить із власного м`ясного виробництва. Розповсюдження
товарів (в тому числі і м`ясних продуктів) здійснюється із власного
логістичного центру, основним завданням якого є оперативне та
централізоване забезпечення товарами усіх торговельних об`єктів мережі
"Рукавичка".

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри
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Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ашан Україна гіпермаркет»

Юридична адреса: м. Київ, пр. Степана Бандери 15а

Фактична адреса: м. Львів, вулиця В’ячеслава Чорновола 67-Г
Телефон: 067 541 70 24, 032-242-98-88,
Електронна адреса : mbek@auchan.ua

Відповідальний за набір персоналу: Бек Михайло Степанович

Напрямки діяльності
Продуктовий рітейл

Актуальні вакансії:
• Продавці продовольчих та непродовольчих відділів - від 8600 грн.
Вимоги: вічливе обслуговування клієнтів, викладка товару згідно стандартів
компанії, контроль якості та термінів придатності товару, дотримання санітарно-
гігієнічних норм праці
• Касири – від 8900 грн.
Вимоги: обслуговування клієнтів згідно стандартів компанії
• Технік    зп 8 600 грн.
Вимоги: дрібні сантехнічні та ремонтні роботи
• Кухар – від 10100 грн.
Вимоги: Приготування кулінарної продукції, дотримання санітарно-гігієнічних
норм праці, ррикраса готових страв для подачі на вітрину, заповнення і
прикраса вітрини відділу
• Пекарі – від 10100 грн.
Вимоги: виконання основних технологічних процесів у відділі, контроль
процесу випічки хлібобулочних виробів, заповнення і прикраса вітрини відділу,
дотримання санітарно-гігієнічних норм праці
• Кондитер – від 10100 грн.
Виконання основних технологічних процесів у відділі, оформлення і прикраса
кондитерських та хлібобулочних виробів, дотримання санітарно-гігієнічних
норм праці
• Оброблювач риби: – від 10100 грн..
броблення, розморожування риби, упаковка, зважування і стікерування
рибної продукції, своєчасна видача риби і напівфабрикатів з риби на вітрину

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

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ТзОВ «Ашан Україна гіпермаркет»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ТОВАРИСТВО  ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНДОРА»

Адреса: Львівська область, Пустомитівський район,
с. Пасіки-Зубрицькі, вулиця Героїв України, 6

З   представництвом    компанії  в  регіоні   можна   контактувати  за   телефоном
032 245 23 05

Адреса електронної поштової скриньки відділу персоналу:
oleg.byrka@pepsico.com.

Відповідальна особа за добір персоналу – Бирка Олег Михайлович

Напрями діяльності  - виробництво фруктових та овочевих соків, продаж

Компанія  пропонує для працевлаштування відкриті вакансії:

Агент торговий - 1 чол.
заробітна плата 17550 + відшкодування транспортних витрат в сумі
400грн/міс.

вимоги: організація та виконання  показників щомісячних планів продаж.

Мерчендайзер -  6 чол.
заробітна плата 8640 грн.+ відшкодування транспортних витрат в сумі
400 грн/міс.

ТзОВ «САНДОРА»
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Спільне українсько-німецьке
підприємство

ТзОВ «ПОЛІ  ПАК»

Спільне українсько-німецьке підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛІ  ПАК»

Адреса:
Юридична: Україна, 81130, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.

Сокільники, вул. Львівська Бічна, 15А
Фактична Україна, 79000, м. Львів, вул.Тролейбусна,15.

Тел. (032) 245-84-31,  факс (032) 245-84-41,
електронна адреса: hrpolipak@gmail.com

Відповідальна за набір персоналу Коник М.В.

СП ТЗОВ «ПОЛІ ПАК» - поліграфічна фірма (флексодрук)
Виготовлення  гнучкої упаковки, друк на пакувальних матеріалах, ламінація
гнучких матеріалів.

Вакансії актуальні:
1)  Підсобний робітник
    графік роботи з 8.30-17.30
    Оплата праці -  5000.00 - 6000.00 грн. +%
   готові розглянути кандидата без досвіду роботи; студентів.
2)  Робочий на поклейку форм, монтажист - (наклейка фотополімерних форм
на вали; чистка та зберігання форм; облік форм).
технічна, поліграфічна освіта (бажано);
відповідальність, точність, хороший окомір;

Умови роботи:
 графік роботи:   з   пн-пт    8.00-17.00   та   13.00-22.00 – згідно графіку;
 готові розглянути кандидата без досвіду роботи; студентів.
 проводимо оплачуване навчання безпосередньо на виробництві;
 компенсуємо витрати на доїзд ;  офіційне працевлаштування.
 Оплата праці  — 6000.00 грн. + %

Вакансії на перспективу:
1) Оператор ламінувальної машини (ламінація гнучких пакувальних
матеріалів; налаштування обладнання; контроль якості ламінованої продукції).

Умови роботи:
робота позмінна  з 08.00 – 20.00;  20.00-08.00  -  згідно графіку;
готові розглянути кандидата без досвіду роботи; студентів.
проводимо оплачуване навчання безпосередньо на виробництві;
компенсуємо витрати на доїзд;  офіційне працевлаштування.)
Оплата праці  — 6000.00 грн. + % від виробітку.

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

2)  Помічник друкаря, друкар (підготовка машини до друку; робота з фарбами;
післядрукарські та допоміжні роботи).

Умови роботи:
робота позмінна  з 08.00 – 20.00;  20.00-08.00  -  згідно графіку;
готові розглянути кандидата без досвіду роботи; студентів.
проводимо оплачуване навчання безпосередньо на виробництві;
компенсуємо  витрати на доїзд;  офіційне працевлаштування.
Оплата праці  — 6000.00 грн. + % від виробітку.

3)  Оператор  різальних машин  (робота на різальній машині; розбір рулонів;
на складі) ;

Умови роботи:
графік роботи з 8.30-17.30
компенсуємо  витрати на доїзд; офіційне працевлаштування
готові розглянути кандидата без досвіду роботи; студентів.
Оплата праці –  6000.00 грн. + %

4) Хімік - технолог (колорист) - (робота з фарбами, вхідний контроль
сировини, підбір кольору сировини (фарб), виготовлення фарб у  лабораторних
умовах.

Вимоги:
Освіта : Хімічна технологія  (бажано),  технолог поліграфічного виробництва;
відповідальність, точність; вміння розрізняти кольори.

Умови роботи:
графік роботи:   з   пн-пт    8.30-17.30
компенсуємо витрати на доїзд; офіційне працевлаштування;
Оплата праці  — від  7000.00 грн. за результатами  співбесіди.

5)  Менеджер зі збуту – (співпраця з постійними клієнтами, пошук нових
клієнтів, укладання угод, розрахунок замовлення).

Вимоги:
вища освіта (поліграфічна/технічна буде перевагою);
досвід роботи в продажах або поліграфії — бажаний;
комунікабельність, уважність, наполегливість;
вміння  провести розрахунки.

Умови:
графік роботи: понеділок — п’ятниця 8:30 — 17:30;
компенсуємо витрати на доїзд; офіційне працевлаштування;
заробітна плата: 6000.00 грн. + %;
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

СП ТЗОВ «ПОЛІ ПАК» працює на ринку поліграфічних послуг понад 20
років. Спеціалізується на виробництві високоякісної гнучкої рулонної
упаковки.

Основний профіль діяльності підприємства -  багатоколірний флексодрук.
Нашими клієнтами є відомі українські та іноземні компанії пов’язані з

харчовою, фармацевтичною та хімічною промисловістю.
Підприємство зручно розташовано, офісні приміщення і виробництво

знаходяться в одному приміщенні, що дозволяє  оперативно обслуговувати
замовників. Весь технологічний процес побудований таким чином, щоб
задовольнити найвибагливішого клієнта.

НАШІ ПОСЛУГИ
Надаємо повний спектр послуг з виготовлення упаковки:

- Розробка дизайну;
- Додрукова підготовка макету;
- Виготовлення Pantone для окремих замовників;
- 8-колірний флексодрук на будь-яких гнучких рулонних матеріалах;
- 2-шарова, 3-шарова ламінація;
- Перемотка матеріалів з рулону в рулони;
- Виготовлення різних видів пакетів за побажанням замовника;
- Пакування готової продукції згідно з європейськими вимогами;
- Доставка готової продукції на склад замовника.

Підприємство динамічно розвивається як в матеріально-технічному плані
так і  в питаннях   мотивації  працівників.

ТзОВ «Юмакс-Львів»

Адреса: 81144, Львівська обл., Пустомитівський район,
с. Бережани, вул. Долинівка,23;
тел. 0676727707; електронна адреса: umaks_hr@ukr.net

Директор Чабанов Юрій Миколайович -
Напрямки діяльності:

Виробництво продовольчих товарів;

Потреба у фахівцях - регіональний менеджер ;

Вимоги:
досвід роботи у продовольчій сфері від 3-х років, вміння працювати на
результат, порядність, пунктуальність, стресостійкість;
Зарплата від 20 000 грн.;

Підприємство працює на ринку більше 15-ти років, стабільна та висока
заробітна плата, комфортні умови праці, дружній колектив.

Підприємство мінеральніх вод ТзОВ «ЮМАКС-Львів» побудоване «з
нуля» в екологічно чистому регіоні Львівського гідробассейну.

Використовуємо екобезпечні технології, не використовуємо хімікалії.
Дбаємо про місце, в якому працюємо, надаючи можливість мешканцям та
гостям Львова насолодитися справжньою мінеральною водою від первинного
природного джерела Львівщини.

ТзОВ «Юмакс-Львів»
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Акціонерне товариство «Ощадбанк»
Львівське регіональне управління

Адреса: м. Львів вул.. Січових Стрільців, 9
Тел.: (098) 337 03 18,
електронна адреса: liarnatovychmy@oschadbank.ua

Головний спеціаліст з підбору персоналу Лярнатович Марта Ярославівна.
Головний спеціаліст з навчання персоналу Томків Ольга Михайлівна.

Напрямок діяльності: обслуговування фізичних та юридичних осіб

Потреба у фахівцях:
1. старший контролер касир (Вимоги: повна загальна середня освіта.
Досвід роботи за фахом не менше одного року або вища освіта без вимог
до стажу. Обов’язки: операції з розрахунково-касового обслуговування
клієнтів; робота з готівкою та іноземною валютою, грошові перекази;
приймання платежів. )
2. провідний економіст відділення банку (Вимоги: повна вища освіта;
бажаний стаж роботи за відповідним напрямком у банківській системі
Обов’язки: залучення клієнтів (фізичних осіб); продаж банківських продуктів
та послуг; консультація та обслуговування клієнтів; операційне
супроводження клієнтів;
3. хол - менеджер (Вимоги: повна вища освіта, економічна або юридична,
готові взяти студента, що навчається на вільній формі відвідування)

Заробітна плата:
• старший контролер касир 6 900 – 7 200 оклад + % мотивація
• провідний економіст відділення банку 7 300 оклад + % мотивація
• хол - менеджер 5 600 оклад + % мотивація

Інформація про підприємство і перспективи розвитку:
АТ «Ощадбанк» активно формує внутрішній кадровий резерв, з діючих
співробітників, що тягне за собою заміщення нових вакансій на посадах
провідних економістів, завідувачів сектору по роздрібу, касових операціях,
по роботі з юридичними особами та бізнесом, керуючих відділеннями банку.

АТ «Ощадбанк»
Львівське регіональне управління

Група компаній T.B. Fruit - провідний український виробник концентрованих
соків, пюре, а також соків прямого віджиму (NFC - not from concentrate), та
один з найбільших переробників свіжих фруктів та ягід.

Адреса: м. Городок, вул. Львівська, 274а
Телефон: 0673100462, e-mail: info@dar.lviv.ua

Відповідальна за підбір персоналу: Світлана Грищенко
Потреба у фахівцях:

лаборант,
технолог харчової промисловості,
хімік-аналітик,
інженер-конструктор
різноробочі

Ми пропонуємо:
• конкурентний рівень заробітної плати
• можливість кар'єрного росту
• гарячі обіди за собівартістю
• нешкідливі умови праці
• забезпечення спецодягом
• дружній   колектив   та   цікаву   роботу   у стабільній компанії.

Вимоги до претендентів:
бажання працювати і вдосконалювати свої знання;
заробітна плата: відповідно до знань та навичок.
Готові розглядати кандидатів без досвіду роботи!
Доїзд до/з місця праці забезпечуємо комфортним автобусом!
Інформація за тел: 067 311 36 15 - Надія

067 219 07 25 –Оксана

До складу Групи входять наступні компанії:
ТзОВ «Яблуневий дар», ТзОВ «Галіція-Трейд», ТзОВ «ТБ Пак»

Торгова марка «Галіція» - 100% натуральний продукт!

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Група компаній TB Fruit
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ПАТ«Укрпошта»
Львівська дирекція

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»
Львівська  дирекція

(Львівська  дирекція ПАТ «Укрпошта»)

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

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

Відкриті вакансії,  заробітна плата і вимоги залишаються незмінними.

Начальник відділу підтримки фінансових послуг 9000,00 грн.
Заступник начальника поштового зв’язку 6200,00 грн
Начальник відділення поштового зв’язку 7000,00 грн
Провідний інженер програміст 8000,00 грн
Кур’єр на авто 7800,00 грн
Сортувальник поштових відправлень 5500,00 грн
Кіоскер 5000,00 грн
Оператор відділення поштового зв’язку 5500,00 грн
Вантажник 5000,00 грн
Випробовувач двигунів 5820,00 грн
Водій автотранспортних засобів 5500,00 грн

Юридична адреса: 79013 м. Львів, вул. Н.Левицького 13 к.6.
Адреса центрального офіса: м. Львів, вул. Ак. Лазаренка, 1А к.25.
Адреса виробництва: с. Милятичі, Пустомитівського р-ну, Льв. обл.

Тел. 297-15-22, 297-15-44, факс. 295-92-71
Е-mail: hrm.miydvir@gmail.com ( відділ кадрів)

Інспектор з кадрів: Гулик Лідія Еркківна

Напрям діяльності - виробництво бетонних виробів.
Фірма на ринку 30 років, великий виробник тротуарної плитки та бет.виробів.

Потреба у фахівцях (з врахуванням перспективи на весну):
1. Електрогазозварювальник – 1 чол. ( з-та 13000 грн. на руки),
Вимоги: освіта – професійно-технічна, наявність посвідчення з
електрогазозварювання.
2. Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання – 2
чол. (з-та 13000 грн. на руки)
Вимоги: освіта – професійно-технічна, наявність посвідчення з
електробезпеки та групи допуску.
3. Слюсар-ремонтник – 2 чол. ( з-та 11000 грн на руки).
Вимоги: освіта – професійно-технічна.
4. Водій фронтального навантажувача – 1 чол. ( з-та 12000 грн на руки)
Вимоги: освіта: середньо-спеціальна, наявність водійського посвідчення
тракториста-машиніста, навики керування.
5. Водій цементовоза – 1 чол. ( з-та 13000 грн. на руки)
Вимоги: наявність водійського посвідчення кат С, Д, Е., бажано наявність
картки водія.
6. Оператор бетоно-формувальної машини – 1 чол. ( з-та 13000 грн на
руки)
Вимоги: освіта-технічна, навики роботи на великих пресах.
7. Водій самоскида 20тн. ( з-та- 12000 грн. на руки)
Вимоги: освіта середньо-спеціальна, наявність водійського посв кат С,
бажано наявність картки водія.

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Магік»
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Благодійний Фонд – Шпиталь ім. Митрополита
Андрея Шептицького

Курії Львівської архиєпархії
Української Греко-Католицької Церкви

Адреса: 79016, м. Львів, вул. Озаркевича, 4
Адміністратор - Отець Логін Андрій Мирославович;
Начальник відділу кадрів Щерба Любов Михайлівна -

Тел. 067-937-54-04,
ел. адреса spital.kadry@gmail.com

Особливістю діяльності Благодійного  фонду  Шпиталю  ім. Митрополита
А. Шептицького від почат-ків існування і до сьогодні є дотримання  ідеї свого
покровителя щодо основоположного принципу діяльності установи, а саме
– забезпечення цілісної медичної опіки найменш захищеним верствам
населення. Шпиталь продовжує традицію цілісної опіки над хворими,
залучаючи до праці окрім ме-дичних працівників, священика  – медичного
капелана, психолога, соціального   працівника.

Медичний  персонал установи налічує  близько 120 працівників, частина
з них – монахині  (сес-тери  Милосердя святого Вікентія,   сестра  Служебниця
Непорочної Діви Марії, монахиня Студійсь-кого Уставу).   Такий підхід в
діяльності Шпиталю забезпечує особливо чуйне ставлення до людей, зміцнює
і покращує їх психологічний та душевний стан.

Спектр медико-соціальних послуг Шпиталю і сьогодні орієнтований на
надання допомоги з огляду на найактуальніші проблеми.

За останні два десятиліття Шпиталь пропонував програми профілактики
ВІЛ/СНІДу, супроводу алко- та наркозалежних. У міру фінансових
можливостей забезпечував  медичну опіку соціально незахищених повністю
або частково безкоштовно.  Установа постійно підтримує програму протидії
поширенню туберкульозу та профілактики серцево-судинних захворювань,
які є справжнім викликом для населення України.

Особливу увагу надано питанню паліативної опіки в стаціонарі Шпиталю,
оскільки вирішення цієї медико-соціальної проблеми має пряме відношення
до пошанування гідності  людини у завершаль-ній стадії життя.

Новітнім етапом у діяльності установи є програма супроводу
постраждалих в часі Революції Гідності та військової агресії з боку Росії, яка
включає як загально-медичну підтримку, так і спеціалізо-вану допомогу з
подолання ПТСР (посттравматичний стресовий розлад).

Потреба:
HR-менеджер. з/п 7000 грн. Обговорюється
Опис вакансії

Вимоги: вища освіта (психологія, володіння навичками з рекрутингу та HR),
професіоналізм, відсутність шкідливих звичок, вміння і бажання працювати
в команді, самоосвіта і професійний розвиток, ініціативність, прийняття
християнських цінностей
Умови роботи: безкоштовне медичне обслуговування, можливість
професійного зростання
Обов’язки: знання, розуміння, застосування різних методів пошуку
персоналу; оцінювання, мотива-ція, розвиток персоналу; високий рівень
організації і виконавчості, аналіз потреб установи; організа-ція спільних
заходів; напрацювання посадових інструкцій; розуміння церковного контексту
діяльності установи, організація навчання і впровадження в щоденній практиці
цінностей Шпиталю.

Лікар-ендокринолог 5000 грн. Премія+
безкоштовне медичне обслуговування, досвід роботи від 2 років, вища освіта
Вимоги: лікар-ендокринолог не нижче 2 кваліфікаційної категорії, з досвідом
роботи від 3 років
Умови роботи: гнучкий графік роботи
Обов’язки:

Знання чинного законодавства України про охорону здоров’я та
нормативно-правових актів, що визначають діяльність органів управління
та закладів охорони здоров’я, організацію терапевтич-ної допомоги.

Застосування сучасних методів профілактики, діагностики, лікування,
реабілітації та диспансеризації хворих ендокринологічного профілю.

Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Здійснення нагляду за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
Проведення консультації за направленнями лікарів інших спеціальностей.
Участь в проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку

інфекції.
Дотримання принципів медичної деонтології.
Планування роботи і проведення аналізу її результатів.
Ведення лікарської документацію.
Активна участь у поширенні медичних знань серед населення.
Постійне удосконалення свого професійного рівня.

Молодша медична сестра з догляду за хворими- 6 вакансій
4000 грн.+ премія 2000 грн. Обговорюється, безкоштовне медичне
обслуговування та харчування.
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Опис вакансії

Вимоги: привітність, комунікабельність, акуратність, вміння спілкуватись,
відсутність шкідливих зви-чок, вміння і бажання працювати в команді,
самоосвіта і професійний розвиток, ініціативність, при-йняття християнських
цінностей.

Умови роботи:безкоштовне медичне обслуговування, можливість
професійного зростання

Обов’язки: догляд за хворими, прибирання палат.

Буфетниця- 2 вакансії
З/п 4000 грн. Обговорюється, безкоштовне медичне обслуговування та
харчування

Опис вакансії
Вимоги: привітність, комунікабельність, акуратність, вміння спілкуватись,
відсутність шкідливих зви-чок, вміння і бажання працювати в команді,
самоосвіта і професійний розвиток, ініціативність, при-йняття християнських
цінностей.

Умови роботи:безкоштовне медичне обслуговування, можливість
професійного зростання, робота позмінна.

Обов’язки: роздача їжі,годування хворих.миття посуду.

Фандрайзер, проектний менеджер
7000 грн. Обговорюється + преміювання

Опис вакансії
Вимоги: знання іноземних мов (англійська-обов«язково, німецька-бажано)
рівень-вище середнього, досвід роботи у написанні та реалізації соціальних
проектів, професіоналізм, відсутність шкідливих звичок, вміння і бажання
працювати в команді, самоосвіта і професійний розвиток, ініціативність,
прийняття християнських цінностей.

Умови роботи:безкоштовне медичне обслуговування, можливість
професійного зростання

Обов’язки: вміння систематизувати інформацію та оформлювати її у цілісний
документ, взаємодія з організаціями, установами та підрозділами для
оформлення і звітності проектів, вміння вести пе-ревірку та надавати звітність
донорам

Електрик
5500 грн. Обговорюється+ преміювання

Опис вакансії
Вимоги: професіоналізм, відсутність шкідливих звичок, вміння і бажання
працювати в команді, само-освіта і професійний розвиток, ініціативність,
прийняття християнських цінностей.

Умови роботи:безкоштовне медичне обслуговування, можливість
професійного зростання

Робітник з комплексного обслуговування будинків
5500 грн. Обговорюється+ преміювання

Опис вакансії
Вимоги: професіоналізм, відсутність шкідливих звичок, вміння і бажання
працювати в команді, само-освіта і професійний розвиток, ініціативність,
прийняття християнських цінностей.

Умови роботи: безкоштовне медичне обслуговування, можливість
професійного зростання
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИЙ КОМПЛЕКС «КАВАЛЬЄР»

Адреса: 79056, м. Львів, вул. Старознесенська, 70
Телефон: +38063-903-10-01
E-mail:hr@kavalier.com.ua

Менеджер з персоналу. Марухняк Юлія Романівна,

Напрями діяльності: готельно-ресторанний бізнес

Потреба у фахівцях:
Оператор пральних машин (з/п   5500 грн) 1 вакансія
Вимоги до претендентів:

- середньо-технічна освіта;
- досвід  роботи - 3 роки;

Обов’зки:
- прання та прасування білизни готельного господарства.
- підтримка чистоти на робочому місці.

Умови праці:
- позмінний графік роботи ( 3 робочих/ 3 вихідних з 8:00 год. до 20:00 год.)
- безкоштовне харчування протягом робочого дня;
- достойна заробітна плата, премії.

Бармен  (з/п   7000 грн) - 3 вакансії
Вимоги до претендентів:

- знання ресторанної справи та стандартів обслуговування;
- знання англійської на розмовному рівні;
- досвід роботи від 1 року.

Обов’зки:
- приготування та подача продукції бару в ресторані;
- підтримання атмосфери закладу.

Умови праці:
- позмінний графік роботи;
- безкоштовне харчування протягом робочого дня;
- форма;
- вечірня розвозка додому;
- достойна заробітна плата, премії.

Kavalier boutique hotel Офіціант (з/п   8000 грн) - 1 вакансія
Вимоги до претендентів:

-  досвід роботи від 1 року;
-  знання англійської на розмовному рівні.

Обов’зки:
- обслуговування гостей в ресторані, на літній терасі та в зоні біч-клаб
відповідно до стандартів закладу;
- підтримання атмосфери закладу.

Умови праці:
- позмінний графік роботи (3 робочих/ 3 вихідних);
- безкоштовне харчування протягом робочого дня;
- форма;
- вечірня розвозка додому;
- достойна заробітна плата, премії.

Кухар (з/п   10000 грн)- 2 вакансії
Вимоги до претендентів:

- вища або середня профільна освіта;
- досвід роботи на посаді кухаря від 1 року.

Обов’зки:
- приготування страв відповідно до встановленого меню і процесу;
- підтримка чистоти на робочому місці.

Умови праці:
- позмінний графік роботи ( 4 робочих/2 вихідних з 10:00 год. до 22:00
год.);
- безкоштовне харчування протягом робочого дня;
- форма;
- вечірня розвозка додому;
- достойна заробітна плата, премії.

Мийник посуду (з/п   5000 грн)- 2 вакансії
Вимоги до претендентів:

- відповідальність, охайність.
Обов’зки:

- миття посуду ресторану;
- підтримка чистоти на робочому місці.

Умови праці:
- позмінний графік роботи ( 3 робочих/ 3 вихідних з 9:00 год. до 22:00
год.);
- безкоштовне харчування протягом робочого дня;
- форма;
- вечірня розвозка додому;
- достойна заробітна плата, премії.
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Інформація про підприємство.

Kavalierboutiquehotel- це вишуканий та елітний заклад Львова, який надає
послуги проживання, організації банкетів, прокат автомобілів, прокат
велосипедів та конференц-зал. Також на базі готелю діє ресторан авторської
кухні Kavalierз літньою терасою і банкетним залом.

Заклад приймає гостей з  лютого 2014 року та практикує індивідуальний
підхід до кожного гостя.

Kavalierboutiquehotel щороку стає переможцем безлічі номінацій
(Романтичний відпочинок, Краще обслуговування, Готелі з кращою ціною) за
версією найпопулярнішого інтернет-ресурсу про туризм та
відпочинокTripAdvisor, переможець 20-ї загальнонаціональної програми
«Людина Року» у номінації «Готельний Комплекс Року»,переможець
UKRAINIAN HOSPITALITY AWARDS 2014 у номінації «Кращий бутік-готель».

Авторитетність закладу підтверджують високі рейтинги на найпопулярніших
платформах для бронювання, таких як: Booking.com, TripAdvisor, Expedia,
Agoda.com.

Такі перемоги надають ще більше ентузіазму, бажання працювати,
створювати якісний сервіста залишатися найкращими!

Адреса: 79035, м. Львів,  вул. Зелена ,238 б

Менеджер з персоналу: Вільчинська Наталія Владиславівна,
тел. 067-653-25-26

Напрямки діяльності:
Виробництво бетону та бетонних розчинів, послуги бетононасосу. ТзОВ

«Статус МКС» виготовляє бетон найвищої якості, маємо власну акредитовану
лабораторію, котра забезпечує контроль за якістю кожної партії продукції.
Продукція товариства має сертифікат Державної системи сертифікації
УкрСЕПРО, а також паспорти якості.

Крім цього товариство надає послуги бетонасосу  PutzMeister з висотою
подачі бетону 38 метрів, дальністю подачі 32 метри.

ТзОВ «Статус МКС» - це: досвід та високі стандарти якості, а також
мобільність та орієнтація на клієнта.

Найголовнішим нашим досягненням за 5 років на ринку виробництва
бетону є наша репутація та чудовий колектив професіоналів.

Потребуємо:
• Водії бетонозмішувачів
• Електромонтери
• Оператори пульта бетонозмішувальної установки
• Слюсарі з ремонту автомобілів
• Слюсарі -електрики
• Оператори бетононасосу
• Вантажники

Вимоги до претендентів:
Відсутність протипоказів до даної роботи (обов’язковий медичний

висновок), наявність водійської категорії не нижче С (для водіїв), досвід
роботи на габаритному транспорті (для водіїв), досвід роботи для інших
категорій не обов’язковий, житло по потребі.

Повний соцпакет, офіційне працевлаштування,
з/п від 8000 грн.+ бонуси

ТзОВ « Статус МКС»
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Інформація про підприємство і перспективи розвитку

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

Старого міста, що відкривається з його вікон. Вдало розташувавшись на
пагорбі навпроти мальовничого парку, готель знаходиться всього за декілька
кроків від Старого Міста, яке внесено до Списку Всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО, а також від найвизначніших архітектурних пам’яток Львова.
Номери готелю нещодавно було повністю відреставровано: зараз це зовсім
новий інтер’єр, в якому поєднались модернізм та класика, продумана система
освітлення та клімат-контролю, а також неймовірний вид з вікон.

За відповідність міжнародним екологічним вимогам та турботу про захист
навколишнього середовища готель отримав міжнародний сертифікат Green
Key. У Premier Hotel Dnister ми зберігаємо теплу атмосферу та гостинність
Львова – музею під відкритим небом! Якщо ж Ви завітаєте з дітьми – ласкаво
просимо у Premier Kids Club. Маленького гостя готелю чекає особлива
реєстрація, подарунок, спеціальне дитяче меню в ресторані та інші сюрпризи.

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

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

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

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Приватне Акціонерне Товариство
Туристично-Готельний Комплекс «Дністер»

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

Генеральний директор Балагура Андрій Володимирович
Начальник відділу управління персоналом Панова Маргарита

Напрями діяльності - готельно-ресторанний бізнес.

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

Кухар (нічна зміна).
Графік роботи: 2 через 2 21.00-09.00год. Заробітна плата: від 7500грн за
місяць (ставка+бонуси+доплати). Вимоги: вміння готувати, любов до кухні,
охайність, наявність мед книжки.

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

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

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

ПрАТ Туристично-Готельний
Комплекс «Дністер»
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛТП  Україна»

Адреса: 79018, м. Львів, вул. О. Степанівни, 45
Тел. 032 2395973, 032 2395393,
e-mail: iryna@l-t-p.com, www.l-t-p.com

Менеджер з персоналу: Мацієвська Ірина Василівна

Напрямки діяльності: Пошиття спортивного одягу

Наявні вакансії:
швачки – 50 осіб

Вимоги:
Досвід роботи від 1року.

З.п. в середньому 10000 грн. на руки ( від 6000 до 16000)

Нове швейне підприємство з іноземними інвестиціями, що займається
виробництвом спортивного одягу на експорт.

Планована кількість працівників 250 - 300 осіб.

ТОВ «ЛТП  Україна»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ТзОВ «Бадер Україна»

Адреса: 81084, Львівська обл., Яворівський р-н., с. Кожичі,
вул. Дорошенка, 2
E-mail: Yuliia.Bakhur@bader-leather.com,
Тел. 067 314 20 70; 063 293 52 32;

Керівник відділу з підбору персоналу Бахур Юлія Богданівна,
Напрямок діяльності:

Швейне виробництво, поопераційне пошиття;
Потреба:

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

Основні вимоги до вакансії швачка:
• без досвіду роботи;
• висока працездатність, дисциплінованість;
• велике бажання працювати;
• хороший зір;
• офіційне працевлаштування, зп від 8500 грн.

Основні вимоги до вакансії інженера-технолога:
• Програмування машин автоматів;
• Розробка креслення матриць для машин автоматів;
• Розробка креслення пристосувань для швейного виробництва

Вимоги:
• Вища освіта, знання AUTOCAD;
• Володіння німецькою і/або англійською мовою на середньому рівні;
• Бажання навчатися та розвиватися;
• Стресостійкість, відповідальність та наполегливість.

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

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

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

Компанія також має власний Тренінговий центр. Що дозволяє самостійно
навчати працівників, які не мають досвіду. Також компанія забезпечує
безкоштовний доїзд для усіх робітників, а віднедавна і житло для мешканців
інших областей та віддалених районів.

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Повне Товариство «Ломбард Донкредит»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтер-Ріелеті» і

Компанія

Юридична адреса м. Київ вул. Жилянського,101

Фактична адреса м. Львів вул. Богдана Хмельницького,176

Тел. - 067-619-56-28,
електронна адреса  fesiuk.ia@blago.ua

Старший менеджер з надання кредитів - Фесюк Інна Анатоліївна

Напрямок діяльності - кредитування

На роботу запрошуємо менеджерів з надання кредитів, 7 спеціалістів

Вимоги – вища економічна освіта, вітається досвід роботи але не обов’язково,
заробітна плата від 7000,00 грн. за місяць

Повне Товариство «Ломбард Донкредит»

ТзОВ «Укрриба ЛТД»

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька 355 Г

тел. 2957007,
електронна адреса ltd-ukrfish@ukr.net

Начальник відділу кадрів Малюта Іванна Богданівна

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

Потреба:
менеджери зі збуту – 10000 грн. початкова.

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

водії – 10000 грн. і вище.

Підприємство займається виробництвом м'ясної та рибної продукції.

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ТзОВ «Укрриба ЛТД»
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІП-АЛЬЯНС»
ЄДРПОУ: 41049786, ІПН 410497826506

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

електронна адреса: bkvipall@gmail.com
тел. 093 150 69 87

Директор СЕРЕДА ОЛЕГ МИРОНОВИЧ

Відповідальна за добір персоналу –
Белей СвітланаЕдуардівна, тел. 067 909 66 99.

Напрям діяльності – будівництво.

Потрібні працівники:
1. Інженер-будівельник (будівельна сфера).
2. Робітничі професії:
- муляр;
- маляр;
- підсобний робітник
- інженер будівельник

Заробітна плата – 10000-12000

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

ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІП-АЛЬЯНС»

Адреса: 79035, м. Львів,  вул. Зелена, 238 б

Менеджер з персоналу: Демоненко Ірина Олександрівна,
тел. 098-702-92-55

ТОВ «Завод решіткового настилу» - єдине українське підприємство, що
спеціалізується виключно на розробці і виробництві решіткового настилу
різних видів для потреб аграрних підприємств, виробничих компаній,
підприємств нафтогазової та хімічної промисловості, комерційних компаній
та цивільного будівництва.

Потребуємо:
• водія автонавантажувача вилкового (кара),
• слюсарів механоскладальних робіт,
• слюсара з ремонту обладнання
• штампувальників,
• операторів лінії,
• майстра цеху
• різноробочих

Вимоги до претендентів:

Відсутність протипоказів до даної роботи (обов’язковий медичний
висновок), наявність водійської категорії не нижче С (для водіїв), досвід
роботи не обов’язковий, житло по потребі.

Повний соцпакет, офіційне працевлаштування,

з/п від 10000 грн.+ бонуси

ТОВ «ЗАВОД
РЕШІТКОВОГО НАСТИЛУ»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Адреса: 79032, м. Львів, вул. Пасічна, 93
Тел. + 3 8 ( 0322 ) 41-80-50, 068 595 3015
e-mail: s.zavadska@duna.ua

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

Наявні вакансії:
- вантажник (1 шт. од.) 5 700 грн./міс.;
 - механік швейних та формувальних машин (1 шт. од.) 10 670 грн./міс.

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

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

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

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

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

ТОВ «Українська панчішна компанія» ТОВ «Сільпо-Фуд»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ТОВ «Сільпо-Фуд»

Юридична адреса: м. Київ вул. Бутлерова,1;

Фактична адреса: м. Львів, вул. Городоцька,367
роб. тел. (032) 242-56-75 вн.702,
факс   (032) 242-56-75 вн.704
електронна адреса  l.barbaniuk@fozzy.ua

Відповідальна за добір персоналу
Барбанюк Ліліана Ростиславівна,
Менеджер з персоналу;

Напрями діяльності - торгівля.

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

Вимоги до претендентів:
без досвіду/навчаємо;

Інформація про підприємство:
Торгова мережа продовольчо-промислових супермаркетів в Україні.
Заснована в 1998 році, належить торговельній корпорації Fozzy Group.
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Комунальний заклад Львівської обласної ради
«Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та

медицини катастроф»

Адреса: 79059 м. Львів вул. І.Миколайчука, 9
тел./факс (032)224-90-05, e-mail lvivemdmk@ukr.net

Начальник відділу кадрів  О.С.Слободзян

Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф надає екстрену медичну допомогу населенню на території м. Львов
і області.

Потреба у фахівцях:

- інженер з комп’ютерних систем ( освіта вища, з/плата  3723грн. + 50%
від окладу надбавка;
- водій автотранспортних засобів (  відкрита категорії на 2 чи 1 клас, стаж
роботи 3р.; з/плата 3723грн., режим роботи по 12год. )
- сестра медична з приймання викликів і передачі їх бригадам (освіта
спеціальна за напрямком "сес-тринська справа", з/плата 3723грн.

Основними завданням  Львівського обласного  центру  екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф є:

- забезпечення та організації та надання екстреної медичної допомоги
на території міста та області пацієнтам та постраждалим у повсякденних
умовах,особливий період та під час ліквідації наслідків надзвичайної

Львівський обласний центр екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Філія Концерну «Техвоєнсервіс»
«Львівський автомобільний ремонтний завод»

Адреса: 79014, м. Львів, вул. Личаківська 152;
контактні дані: приймальна - (032) 2514283,
e-mail: larz@online.ua

Начальник відділу кадрів Магеровський Михайло Львович (0680092969)

Напрямок діяльності:
Ремонт та обслуговування автомобільної техніки;

Потреба у фахівцях:
Заступник директора з комерційних питань.
Заступник директора з виробництва.
Головний бухгалтер.
Начальник дільниці.
Начальник пожежної охорони.
Завідувач складу.
Юрисконсульт.
Інженер з охорони праці.
Спеціаліст з мобілізаційної роботи.
Діловод по роботі з таємними документами.
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.
Слюсар із складання металевих конструкцій.
Електрогазозварник.
Двірник

Інформація про підприємство:
Завод був заснований влітку 1944 року. З 21 серпня 1945 року до

теперішнього часу завод розташовується по вул. Личаківській 152 у м. Львові
у військовому містечку, де раніше були кавалерійські частини. Після кількох
перенайменувань у різні періоди роботи, підприємство 06.07.2006 року
отримало сучасну назву – філія концерну «Техвоєнсервіс» «Львівський
автомобільний ремонтний завод».

Філія надає послуги по технічному обслуговуванню та ремонту
автомобілів; ремонту, відновленню деталей, вузлів та агрегатів;
піскоструменеве очищення виробів та деталей; механічна обробка блоків
двигунів та шліфовка колінчатих та розподільних валів; токарні, фрезерні,
шліфувальні, зварювальні, штампувальні, слюсарні роботи та інше.

Львівський автомобільний ремонтний завод
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Адреса: 79035, м.Львів,  вул. Зелена, 238 б

Менеджер з персоналу: Вільчинська Наталія Владиславівна,
тел. 067-653-25-26

Напрямки діяльності:
Житлове та комерційне будівництво

Потребуємо:
• Бетонярі
• Виконавці робіт
• Обліківець
• Машиніст крана автомобільного трьохсекційного на базі КАМАЗу
• Машиніст бетонного котка

Вимоги до претендентів:
Відсутність протипоказів до данної роботи (обов’язковий медичний

висновок, досвід роботи не обов?язковий, житло по потребі.

Повний соцпакет, офіційне працевлаштування,

з/п від 8000 грн.+ бонуси.

ТзОВ «БК «ЛЕГО»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

УЧАСНИКИ
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ТзОВ «Фуджікура Аутомотів
Україна Львів»

Юридична адреса  – 79017 Львівська обл., м. Львів, вул. Й. Сліпого, 13

Виробництво   – 81085 Львівська обл., Яворівський район, село
Підрясне, вулиця Європейська, 1
Тел.: 0 800 306 340,  097 12 69 769
(усі дзвінки безкоштовні)

Генеральний директор – Оніші Хіроя
Начальник відділу підбору персоналу – Панчишин Ірина Степанівна

Напрямки діяльності:
Автомобільна продукція

Потреба:
Оператор автоматичних та напівавтоматичних
ліній, верстатів та установок - 440 осіб.

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

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

та 55000 працівників по всьому світу сьогодні.
Основною продукцією компанії є оптичне волокно, телекомунікації, та

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

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

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

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

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

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ТзОВ «Транс-Сервіс-1»

Адреса: Львівська обл, Пустомитівський р-н, с. Басівка
www..trans-srvice-1.com.ua

Департамент по роботі з персоналом:

Контактні телефони: +38 067 354 38 48, +38 067 675 28 38
hr@trans-srvice-1.com.ua

Компанія спеціалізується на перевезенні вантажів різних галузей
промисловості.

У зв'язку із постійним збільшенням автопарку, збільшенням обсягів
послуг та розширенням географії доставки вантажів, найбільш актуальними
вакансіями компанії є:

• водії-далекобійники;
• слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів;
• кваліфіковані робітники на СТО;
• менеджери з транспортно-експедиторської діяльності

УЧАСНИКИ

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ПП «Оліяр»

Адреса: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Ставчани,
та м. Пустомити
тел. +38 032 242 18 00, факс +38 032 242 17 00,
www..oliyar.com.ua

Департамент по роботі з персоналом:
Контактні телефони: +38 067 354 38 48, +38 067 675 28 38

hr_elevator@oliyar.com.ua

ПП «Оліяр» – один з найбільших виробників рослинної олії в Україні.
Станом на сьогодні підприємство нарощує власні потужності з зберігання

та переробки зернових культур олійного походження.

Підприємство має потребу в таких працівниках:

• мерчендайзер;
• укладальник-пакувальник;
• інженери та слюсарі КВПіА та АСУ ТП;
• кваліфіковані робітники на виробництво олії та в зерносховище

ПП «Оліяр»ТзОВ «Транс-Сервіс-1»
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Юридична адреса: Україна, 43005, м. Луцьк, вул.. К.Савура, 21-а
Фактична адреса: Україна, м. Львів, вул. Зелена, 115

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

Відповідальна за добір персоналу: Білецька Мар’яна Степанівна,
фахівець Відділу підбору, мотивації та оцінки персоналу

Напрями діяльності: роздрібна торгівля.

Потреба у фахівцях:
• касири торговельного залу – 12;
• комірник – 1;
• пекар –1;
• продавець продовольчих товарів – 3.

Вимоги до претендентів:
касири торговельного залу - якісне та ввічливе обслуговування гостей на
касі, підтримка чистоти робочого місця, контроль правильності зважування,
маркування товарів, уважність, знання касової дисципліни, досвід роботи
не обов’язковий, навчання;

комірник – прийом товарів по кількості та якості, контроль правильного
складування товару, робота з накладними, внесення накладних в базу,
старанність,  хороша фізична форма, відповідальність до роботи,
пунктуальність, бажаний та не обов'язковий досвід роботи приймальником
товару, або комірником, знання ПК;

пекар – виготовлення хлібо-булочних виробів по технологічних картах, які
наявні в супермаркеті, змазує та укладає вироби на лотки тощо. Повинен
знати технологію виробництва хлібо-булочних виробів та виробів з тіста, роботу
пекарного устаткування, вимоги до якості, терміни зберігання тощо;

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

ТзОВ «ПАККО Холдинг»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Інформація про підприємство.

ТзОВ «ПАККО Холдинг»  - один з найбільший операторів на ринку
українського рітейлу, працює у дев‘яти  областях Західної України.

Ми відкрилися у 1996 році під назвою «Волиньпак». Розпочали власну
діяльність з організації якісного виробництва торгової марки «Хочу ще».

1999 році перші створили у Західній Україні мережі гуртівень  самообслуги
ПАККО. Адже до цього часу у Західній Україні практично не було подібних
торгових закладів. Гуртівні самообслуги ПАККО з’явились у Рівному, Луцьку,
Ковелі, Нововолинську, Володимир-Волинському, Чернівцях, Тернополі.

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

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

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

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

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

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

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

31-й ярмарок кар”єри
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ТОВ «ЦВГ Україна»

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

Історія створення CVG
Історія CVG розпочинається зі створення TrimSystems в

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

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

 На даний момент CVGуправляє 29 заводами у 9 країнах: США, Австралії,
Бельгії, Китаї, Чехії, Індії, Мексиці, Україні, Великобританії.

Відкриття CVG в Україні
У липні 2012 року, CVG відкрила завод в Україні у м. Львів – ТОВ «ЦВГ
Україна», який займає площу – 8000 кв.м. та забезпечує роботою близько
1000 працівників, з яких 50 – адміністративний персонал. Сьогодні львівський
завод виготовляє електричні кабельні мережі для дверей, бамперів та систем
сидінь для автомобільних заводів Чехії на основі давальницької сировини.
Директор ТОВ «ЦВГ Україна» - Міхал Церман.
На даний момент відкрита вакансія «Монтер кабельного виробництва».

Основним критерієм відбору кандидатів є:
- здатність розрізняти кольори;
- здатність до роботи стоячи, 8 годин.
- орієнтованість на виконання завдань;

Ми пропонуємо:
офіційну, стабільну роботу з можливістю кар’єрного та професійного росту;
гідний рівень заробітної плати та регулярне її підняття;
додаткові премії за результатами роботи;
2-х змінний графік роботи (після другої зміни БЕЗКОШТОВНО довозимо
додому);
сучасні та безпечні робочі місця.

Бажаєте приєднатись до нашої команди, телефонуйте:
232 65 32, 067 350 74 04 (Тетяна Мрака, менеджер з персоналу).
Е-mail: cvg.ua@ukr.net. Веб-сайт: www.cvgrp.com
Адреса: 79066 м. Львів, вул. Зелена, 301.
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Адреса: 79017, м. Львів, вулиця Зелена, 64;
Телефон (032) 275-34-39,    факс 276-74-07
електронна адреса Lvivvodokanal@ukr.net

Директор  Вольський Валентин Володимирович
Інспектор відділу кадрів Качмар Марія Ярославівна;

Напрямки діяльності
- надання  водопровідно-каналіз^іщйних стоків фізичним та юридичним
особам;
- виконання   будівельних, робіт на об'єктах водопостачання та
водовшведення
- забезпечення обліку та реалізації
- експлуатація артезіанських та
- отримання   доходів   від   реалізації водопровідно-каналізаційних послуг,
від виконання інших робіт та послуг
- виконання і виготовлення технічних умов та проектно-кошторисної
документації

Потреба у фахівцях:
електромонтер з  ремонту та обслуговування електроустаткування 3;
4; 5 розряду - 20 осіб.  З/п 5790-8350 грн. в залежності від розряду.
Вимоги: Професійно-технічна освіта  спеціальністю електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування, бажано стаж роботи;
Повна загальна середня освіта, кваліфікований робітник (професійна
гідготовка на виробництві за попереднім місцем роботи), стаж роботи за
спеціальністю не менше 1 року.
слюсар аварійно-відновлювальних робіт 3; 4; 5; 6 розряду - 43 особи. З/п
6764 - 8001 грн. в залежності від розряду.
Вимоги: Професійно-технічна освіта  спеціальністю слюсар аварійно-
відновлювальних робіт або слюсар-ремонтник, бажано стаж роботи;
Повна загальна середня освіта, кваліфікований робітник (професійна
гідготовка на виробництві за попереднім місцем роботи), стаж роботи за
спеціальністю не менше 1 року.
слюсар сантехнік 4 розряду - 4 особи. З/п 6263 грн.
Вимоги: Професійно-технічна освіта  спеціальністю слюсар-сантехнік
санітарно-=технічних систем, бажано стаж роботи;
Повна загальна середня освіта, кваліфікований робітник (професійна
гідготовка на виробництві за попереднім місцем роботи), стаж роботи за
спеціальністю не менше 1 року.

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Львівське міське комунальне
підприємство «Львівводоканал»
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Машиніст насосної установки 2 – 4 розряду - 8 осіб. З/п 5011 – 7015 грн. в
залежності від розряду.
Вимоги: Професійно-технічна освіта, бажано стаж роботи;
Повна загальна середня освіта, кваліфікований робітник (професійна
підготовка на виробництві за попереднім місцем роботи), стаж роботи за
спеціальністю не менше 1 року.

Електрогазозварювальник 4, 5, 6 розряду – 10 осіб. З/п 9562-12749 грн. в
залежності від розряду
Вимоги: Професійно-технічна освіта за фахом, бажано стаж роботи; Повна
загальна середня освіта, кваліфікований робітник (професійна підготовка на
виробництві за попереднім місцем роботи),  стаж роботи
електрогазозварювальником не менше 1 року.

Шляховий робітник  3-го розряду – 2 особи. З/п 6788 грн.
Повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.

Муляр-штукатур 5 розряду – 4 особи. З/п 7739 грн.
Професійно-технічна, загальна середня освіта, стаж роботи не менше 1 року.

Контролер водопровідного господарства – 2 особи. З/п 4381 грн. Повна
загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи.

Водій автомобіля: УАЗ-3909; ГАЗ-5312; ГАЗ-66; ГАЗ-3308 (5; 6 кл.) – 5 осіб.
З/п 5532 – 6433 грн.
Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації. Повна загальна середня
освіта, (професійна підготовка на виробництві за попереднім місцем роботи),
посвідчення водія з дозволом на керування автотранспортними засобами
певних категорій, стаж роботи водієм не менше 2 років.

Машиніст екскаватора ЕО-2621 (5, 6 кл.). – 4 особи. З/п 9352 грн.
Професійно-технічна освіта, повна загальна середня освіта. Стаж роботи за
професією помічника машиніста екскаватора 3 розряду не менше 1 року.

Інженер-програміст – 1 особа. З/п 10060 грн.
Вища освіта. Стаж роботи не менше 1 року.

Інженер гідрогеолог – 1 особа. З/п 10060 грн.
Вища освіта. Стаж роботи не менше 1 року.

Інженер-еколог – 1 особа. З/п 10060 грн.
Вища освіта. Стаж роботи не менше 3-х років в сфері екології.

Інженер-технолог  2 кат. – 1 особа. З/п 10900 грн.
Вища освіта. Стаж роботи не менше 2-х років.

Технік-технолог – 1 особа. З/п 7423 грн.
Вища освіта. Стаж роботи не менше 1-го року.

Слюсар КВПіА 5-го розряду – 1 особа. З/п 7423 грн.
Професійно-технічна освіта, професійна підготовка на виробництві за
попереднім місцем роботи. Стаж роботи не менше 1-го року.

Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів  5-го
розряду – 1 особа. З/п 8358 грн. Професійно-технічна освіта, повна загальна
середня освіта, професійна підготовка на виробництві за попереднім місцем
роботи. Стаж роботи не менше 1-го року.

Оператор змішувальної установки  5-го розряду – 1 особа. З/п 7144 грн.
Повна загальна середня освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи
оператором розчинозмішувача пересувного 3 розряду не менше 1 року.

Обхідник 3-го розряду – 2 особи. З/п 5567 грн. Повна загальна середня освіта.

Слюсар-ремонтник 4 – 5-го розряду – 13 осіб. З/п 6383 – 8001 грн.
Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією слюсара-ремонтника.

Машиніст компресорної установки 4-го розряду – 1 особа. З/п 7015 грн.
Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією машиніста-компресорника.

Дозувальник змішувач 5-го розряду – 1 особа. З/п 7144 грн. Повна загальна
середня освіта, професійна підготовка на виробництві за попереднім місцем
роботи. Стаж роботи не менше 1-го року.

Оператор на відстійниках 3-го розряду – 1 особа. З/п 6012 грн. Повна
загальна середня освіта, професійна підготовка на виробництві за попереднім
місцем роботи. Стаж роботи не менше 1-го року.

Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування
6-го розряду – 1 особа. З/п 9352 грн. Професійно-технічна освіта, підвищення
кваліфікації та стаж роботи за професією.

Прибиральниця – 4 особи. З/п 3723 грн. Повна загальна освіта.
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Слюсар ремонту автомобілів 4-го, 5-го розряду – 5 осіб. З/п 7014 – 8002
грн. Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією.

Інформація про підприємство.

Підприємство існує з 1901 року і працює по теперішній час. Основним
завданням підприємства забезпечити мешканців міста Львова однією з
найбільших цінностей для життя – це водою. Використану воду та відходи
життєдіяльності міста підприємство також бере на очищення.

Підприємство багате своєю історією, звичаями та особливо людьми. На
підприємстві працює багато досвідчених фахівців, ветеранів праці, які можуть
поділитись своїми знаннями, досвідом та вмінням, передати естафету
молодому поколінню. Розвиток і вдосконалення технічного та технологічного
процесу потребує не тільки оновлення матеріальних ресурсів, але і
поповнення людських ресурсів молодим кадровим потенціалом.

ЛМКП «Львівводоканал» готове прийняти в свій колектив молодих,
енергійних мешканців міста Львова та області, готових до співпраці.

УЧАСНИКИ
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Публічне акціонерне товариство
«Львівська кондитерська фабрика «Світоч»

Адреса: 79019, м. Львів,  вул. Ткацька 10
тел. 240-25-00, факс 240-25-55.
Web: http://www.nestle.ua/
Resume.Svitoch@ua.nestle.com
Mariana.Kaperyz@UA.nestle.com

Директор з персоналу Репеченко Тамара Андріївна
Фахівець з підбору та навчання персоналу Каперуз Мар'яна

Напрямок діяльності:
Виготовлення кондитерських виробів

Львівська кондитерська фабрика «Світоч» пропонує вакансії:
- транспортувальник;
-  приймальник-здавальник;
-  ліфтер;
-  рецептурник;
-  пекар;
-  машиніст розфасувально-пакувальних машин;
-  електромонтер;
-  водій навантажувача;
-  слюсар КВПіА.

 Якщо будуть виникати запитання, чи потрібно надати додаткову інформацію
– прошу звертатись.
Best regards,
Mariana  Kaperyz
Recruitment & Training  Specialist Training & People Development Group | Human
resources

 Інформація про підприємство:
ПАТ Львівська кондитерська фабрика «Світоч» зберігає і множить найкращі
традиції українського кондитерського мистецтва як виробник шоколадних
плиток, цукерок, вафель, шоколадних драже, а також інших кондитерських
виробів. Сьогодні фабрика «Світоч» - сучасне високотехнологічне, науково-
містке підприємство, що динамічно розвивається.

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Львівська кондитерська
фабрика «Світоч»
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Юридична адреса: м. Львів, вул. Наукова, 68/112
Фактична адреса: м. Львів, вул. Промислова, 27

тел. (032)242-43-42
електронна адреса: info@dyz-art.com.ua

Менеджер з персоналу – Тарганська Надія Євгенівна
Напрям діяльності:

поліграфія, виготовлення гофрованого паперу та картону, паперової та
картонної упаковки.

Підприємство запрошує на роботу наступних фахівців:
• Інженер-технолог поліграфічного виробництва;
• Фахівець з додрукарської підготовки;
• Менеджер по роботі з клієнтами;
• Економіст-технолог;
• Менеджер з продажу;
• Конструктор з проектування упаковок;
• Інженер з контролю якості;
• Робітники ручних операцій;
• Молоді спеціалісти з поліграфічної галузі;
• Підсобні робітники.

Вимоги до кандидатів:
випускники з дипломом або студенти 4-6 курсу навчання, готовність швидко
навчатись, бажання працювати та розвиватись у команді, відповідальне
ставлення до поставлених завдань, розуміння трудової дисципліни.

 Поліграфічне підприємство «Диз-Арт» засноване в травні 2002 року. ПП
«Диз-Арт» здійснює повний цикл виробництва картонної упаковки,
друкарської продукції. Виготовляємо гофрокартон профілів Е і В.

Надаємо поліграфічні послуги: офсетний друк, каширування, палітурні
роботи, ламінування, тиснення,цифровий друк, шовкодрук, висікання,
тиснення фольгою, виготовляє пакети, підстаканники, магніти, пазли,
різноманітні ігри, книги, листівки, буклети календарі. Завдяки чіткій організації
виробництва, стислим термінам виконання замовлень та високій якості
продукції ми зарекомендували себе як надійний та відповідальний партнер.

За  16 років роботи, на ринку поліграфічних послуг, наше підприємство
розширило свої виробничі можливості (працюємо на власному обладнанні),
сформувало штат висококваліфікованих працівників,  набуло великого
досвіду роботи для якісного виконання потреб замовника.

 Ми не зупиняємось на досягненому. Працюємо над збільшенням
виробничих потужностей у зв’язку з цим здійснюємо добір фахівців.

Приватне підприємство «Диз-Арт»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

УЧАСНИКИ
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Головне територіальне управління юстиції у Львівській області

Адреса: пл. Маркіяна Шашкевича, 1, м. Львів, 79000
E-mail: info@lv.minjust.gov.ua
Тел/факс: (032) 261-23-66

ВАКАНТНІ ПОСАДИ
1. Головний державний виконавець – 1 посада – зп 4100 грн. (+ надбавка
за ранг, надбавка за вислугу);
2. Старший державний виконавець – 5 посад – зп 3500 грн.(+ надбавка
за ранг, надбавка за вислугу);
3. Державний виконавець – 22 посади – зп 2643 грн. (+ надбавка за ранг,
надбавка за вислугу);
4. Спеціаліст – 2 посади – зп 2646 грн. (+ надбавка за ранг, надбавка за
вислугу);
5. Спеціаліст-бухгалтер – 1 посада – зп 2646 грн (+ надбавка за ранг,
надбавка за вислугу).

За детальною інформацією звертатись за адресою:
м. Львів, пл. М. Шашкевича, 1, каб. 32,
з 9:00 год до 18:00 год – понеділок – четвер;
з 9:00 год. до 16:45 год. – п’ятниця.

Контактна особа – Наконечна Наталія Михайлівна
тел. (032) 235-02-90, (098) 825-36-58

Громадська приймальня
з надання безоплатної первинної правової допомоги

Головного територіального управління юстиції у Львівській області

Адреса: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 299.

Контактні телефони:(032) 262-80-80; (032) 262-84-58

Головне територіальне управління
юстиції у Львівській області
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Товариство з обмеженою відповідальністю
«НЕОДІМ ЗАХІД»

Юридична адреса: 79053  Львів, вул. Княгині Ольги, 65, к 55

Адреса центрального офісу: м. Львів, вул. В.Великого, 2.
Тел. 097-452-51-86
Е-mail: personal@ndz.com.ua

Керівник: ПАСЛАВСЬКА Любов Валеріївна

Напрям діяльності:

Будівництво житлових і нежитлових будівель

Потреба у фахівцях:

Електрозварник ручного зварювання  - 2 чол. (з-та 12000 грн. на руки)

Вимоги:
освіта – професійно-технічна,
наявність посвідчення з електробезпеки та групи допуску.

ТзОВ «НЕОДІМ ЗАХІД»

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Рітейл Україна»

Юридична адреса: Львівська обл., Пустомитівський р-н,
с. Ставчани, буд 225/а, 81118

Поштова адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 357, 79040
http://sviymarket.com/

Директор з управління персоналом Янів Наталя Ігорівна

Напрямок діяльності - роздрібна торгівля

Потреба у фахівцях
• касири - продавці,
• приймальники,
• комірники

заробітна плата - від 6000 грн.

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

УЧАСНИКИ

ТзОВ «Рітейл Україна»
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  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

УЧАСНИКИ

Приватне підприємство «АБАК»

Юридична адреса: 79026, Львівська область, Львів, вул. Стрийська 54, 7

Адреса центрального офісу м. Львів, вул. Стецька 4/2а.
Тел. 032-297-15-22, 032-297-15-44
Е-mail: abak@lviv.farlep.net

Відділ кадрів  Аронов Сергій Борисович

Напрям діяльності:
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним
забезпеченням

Потреба у фахівцях (з врахуванням перспективи на весну):

Майстер з ремонту касових апаратів – 1 чол. ( з-та 6 000 грн. - на руки),

Вимоги:
освіта – базова вища

Приватне підприємство «АБАК»
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УЧАСНИКИ

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ПП «Соломія – Сервіс»
(мережа аптек «Подорожник»)

Юридична адреса:
79053   м. Львів, вул. Бойчука, 5, кв.117

HR-Менеджер – Уляна Москаль
Тел.: +38  098 188 97 72

Вид діяльності:
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

Потреба:
Фармацевт,
Провізор,
Комплектувальник,
Водій

ПП «Соломія – Сервіс»
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 Спеціаліст у 
відділі 
логістики 

 Спеціаліст із 
стандартизації 

 

 

 Стажування у 
фінансовому 
відділі 

 Стажування у 
відділі IT 
технологій 

 Стажування у 
відділі 
логістики 

 Стажування у 
відділі 
продажів 

 Стажування у 
відділі 
управління 
персоналом 

 Менеджер з 
виробничих 
проектів 
(стажування)  

 Менеджер з 
виробничих 
проектів 
(стажування) 

 

  Менеджер з 
виробничих 
проектів 

 Менеджер з 
виробничих 
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 Менеджер по 
роботі з 
ключовими 
клієнтами 

 Менеджер у 
відділі 
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 Менеджер у 
відділі 
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Вакансії в компаінії Procter&Gamble Україна
УЧАСНИКИ

Львівське комунальне підприємство «ЦЕНТРАЛЬНЕ»

Адреса: 79019,  Львів,  вул. М. Удатного, 7
lkp_centralne7@ukr.net
тел.0322728542,  032722965

Директор СКАБ Олег Михайлович

Відповідальна за набір персоналу:
Головний бухгалтер Хохлова Валерія Валеріївна

Вид діяльності:
Комплексне обслуговування об'єктів

Вакансії:
• двірники
• покрівельник сталевих покрівель
• чистильник димоходів, лежаків та топок

  Львівський обласний центр зайнятості, Львівський міський центр зайнятості,
 Національний університет “Львівська політехніка”,

31-й ярмарок кар”єри

ЛКП «ЦЕНТРАЛЬНЕ»
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