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Відділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом

НАШІ ПАРТНЕРИ
Львівський обласний центр зайнятості
Львівський міський центр зайнятості

каталог
32-го Ярмарку кар`єри



Львів-2019Львів-2019

32Я
к 32Я

кОРГАНІЗАТОРИ

32

У  каталозі розміщена інформація, надана учасниками 32-го Ярмарку
кар’єри  випускників та студентів закладів освіти м. Львова.

Ярмарок відбудеться 13 листопада 2019 року з 10.00  до 16.00 в 4-му
навчальному корпусі Національного університету «Львівська політехніка»
(вул. Митрополита Андрея, 5)

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

Реквізити:

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

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

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

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

Дорогі роботодавці, випускники та студенти!

Вітаю Вас на ХХХІІ Ярмарку кар’єри у Львівській
політехніці!

Наші зустрічі на цьому заході щоразу засвідчують
затребуваність такого діалогу між тими, хто шукає
працівників, і тими, хто шукає працю.

Ті, хто не вперше на Ярмарку кар’єри, мабуть,
помітили, як розвивається співпраця, наскільки
збільшується кількість учасників і як зростає якість таких
зустрічей.

Львівська політехніка у всіх напрямах діяльності дбає
передовсім про те, щоб студентам створити умови для
саморозвитку, для отримання якісної сучасної освіти, а
роботодавців – забезпечити фахівцями високого рівня.

Гордимося випускниками нашого університету, які
через кілька років після отримання диплома приходять до
нас вже як роботодавці, розуміючи, що саме у Львівській
політехніці зможуть знайти таких фахівців, які забезпечать
процвітання їхнього підприємства.

Національний університет
«Львівська політехніка»
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Державний центр зайнятості – виконавча дирекція Фонду
загальнообов‘язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття

Львівський обласний
центр зайнятості

Дорогі друзі!

Ринок праці останнім часом зазнав значних змін. Якщо ще
кілька років тому на одне вільне робоче місце претендувало
десять, а то й більше, осіб, то тепер навпаки складно
укомплектувати вакансії, заявлені працедавцями, кваліфікованим
кадрами. Одначе Ярмарки кар’єри, започатковані у далекому 1998
році обласною службою зайнятості спільно з Національним
університетом «Львівська політехніка», не втратили своєї
актуальності, адже у доцільності їхньої організації зацікавлені як
претенденти на вільні робочі місця, так і керівники фірм і компаній.

Саме під час таких заходів перші мають унікальний шанс
знайти свого працедавця, а другі – поповнити команду новими
співробітниками. Для студентської молоді майданчик для
переговорів із представниками провідних підприємств слугує
доброю нагодою визначити майбутні орієнтири з тим, аби в
процесі навчання зосередити зусилля на набутті потрібних
знань, а ще – проявити здібності й завоювати прихильність
кадрової служби найперспективнішої компанії.

 Зацікавлена у проведенні масштабних Ярмаків кар’єри й
служба зайнятості. Бо хоча дисбаланс між попитом і пропозицією
робочої сили і не є високим, хвилює інше: третину безробітних
складають особи віком до 35 років, тобто найбільш продуктивна
і професійно мобільна група, якій притаманна висока активність
у пошуку роботи.

Саме під час безпосереднього діалогу з потенційними
працедавцями молодь здебільшого з’ясовує вимоги до
претендентів, умови та розмір оплати праці, обговорює низку
інших важливих питань і домовляється про працевлаштування.

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

Наш університет співпрацює з компаніями з різних
куточків не лише України, а й Європи. Політехніки мають
змогу проходити стажування на провідних фірмах Польщі,
Німеччини, Словаччини… І ця співпраця з кожним роком
розростається та поглиблюється.

Приємно, що багато компаній готові відкривати свої
філії в Україні, зокрема на Львівщині. І фактично завжди
насамперед звертаються до нас – із пропозицією
імплементовувати в навчальні програми ті чи інші теми,
які в майбутньому забезпечать ще кращу якість знань
випускників. А також прагнуть зустрітися зі студентами,
щоб ознайомити їх із умовами праці в їхніх компаніях.

Переконаний, що ХХХІІ Ярмарок кар’єри стане ще
одним щаблем для тіснішої співпраці Львівської політехніки
з роботодавцями, а для тих, хто мріє знайти місце праці, –
вагомим кроком у цьому напрямі.

З повагою, ректор
 Національного університету

 «Львівська політехніка»,
Голова Ради ректорів Львівщини,

 професор Юрій БОБАЛО
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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

А якщо на Ярмарку кар’єри вам не пощастить знайти роботу,
тоді звертайтеся до будь-якого центру зайнятості! Тепер
записатися на прийом до спеціаліста ви можете в режимі онлайн,
скориставшись сервісом «Електронна черга» на сайті Державної
служби зайнятості (https://www.dcz.gov.ua/EReception/#/about). А,
відвідавши «Електронний кабінет безробітного», будь-хто може
створити власне резюме, самостійно підібрати прийнятні
варіанти роботи, ознайомитися з інформацією про тимчасову
зайнятість, з’ясувати напрями професійного навчання,
почерпнути відомості про заходи, які заплановані у центрах
зайнятості, та записатися на ті із них, що викликали найбільший
інтерес.

Знайти роботу чи спланувати подальшу кар’єру у центрах
зайнятості вам допоможуть кар’єрні радники. Вони ознайомлять
вас із базою вакансій, окреслять аспекти започаткування власної
справи, запропонують у разі потреби професійний вишкіл. Одне
слово, будуть супроводжувати вас від дня звернення до факту
прийому на роботу, допомагаючи усвідомити свої сильні сторони
та конкурентні переваги, у тому числі здібності чи навички, щоби
поєднати їх із вимогами до якості трудових ресурсів, що
висувають працедавці. Така тактика дозволяє не тільки
визначити ступінь вмотивованості особи до трудової
діяльності, а й усунути основні перешкоди на шляху до
зайнятості, оцінити перспективи, щоб на підставі детального
аналізу цих чинників скласти покроковий план успішного
працевлаштування.

Утім, я переконаний, що нинішній живий діалог між учасниками
заходу завершиться конкретними результатами. Тому щиро
бажаю кожному працедавцеві знайти талановитих інженерів,
конструкторів, кваліфікованих архітекторів, котрі своїм
неординарним мисленням і працьовитістю сприятимуть
розквіту економіки краю. А молоді зичу вдало розпочати кар’єру,
реалізувати свій творчий потенціал у праці і через кілька років
завітати на такий велелюдний захід уже в якості керівника фірми.
Хай щастить усім!

Василь Барилюк,
директор Львівського обласного центру зайнятості

 Національний університет “Львівська політехніка”,
32-й ярмарок кар”єри
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Сайт: www.cypress.com
Контакти: HR Львіського офісу: Ірина Петрусь (irus@cypress.com)

Інформація про сферу діяльності компанії:

Сайпресс володіє передовими рішеннями на системному рівні, які є
рішеннями «Вбудованими у Майбутнє» – Embedded in Tomorrow™.

Наша ціль – ринки, які ростуть швидше, ніж решта напівпровідникової
промисловості, яка включає ринки автомобільні, промислові, та побутової
електроніки. Наша безпечна бездротова технологія світового класу—разом
із нашими мікроконтролерами, пам'яттю, аналоговими мікросхемами та
контролерами USB—дає нам неперевершену конкурентну перевагу в
Інтернеті речей та стрибок на ринках, що розвиваються, включаючи ринки
підключених пристроїв та автономних автомобілів.

Наші клієнти — розумні, енергійні, мислителі, які мислять нестандартно—
створюють руйнівні продукти, що змінюють гру, докорінно змінюють ринки
та змінюють наш з’єднаний світ на краще. Маючи більш ніж 30-річний досвід
роботи в галузі, ми забезпечуємо їх провідним шляхом до нових продуктів,
нових ринків, та нових надходжень.

Ми зосереджуємо нашу технологію та капітальні інвестиції на ринках
зростання та нашому основному напівпровідниковому бізнесі, щоб невпинно
сприяти поліпшенню корисності та прибутковому зростанню. Ми зосереджені
на створенні вартості та поверненні капіталу нашим акціонерам.

Від підприємця, який будує революційний новий продукт у гаражі до
інженерної команди Fortune 500, завданням якої було зробити неможливе
дійсністю, Сайпресс сьогодні є технологічним партнером для завтрашніх
інновацій.

Кількість працівників: Понад 6000 працівників по світу

Cypress Semiconductor
Сайпресс Семікондактор у Львові:

• Нам 15 років
• 150+ фахівців
• Потужна R&D команда
• Ми є авторами 200+ патентів на винаходи США
• Потужна лабораторна база

Що Cypress Semiconductor робить у Львові?
• Бібліотеки периферійних пристроїв для PSoC, Bluetooth
• Засоби забезпечення безпеки мікроконтролерів
• Контролери сенсорних дисплеїв Ємнісні сенсорні панелі (touchpads)
та • сенсори
• Програмні засоби налаштування сенсорних панелей
• Програмні засоби розробки (Modus Toolbox) та програмування
(Cypress Programmer)
• Автоматизоване тестування QA)

Наші переваги
• Конкурентний компенсаційний пакет
• Подорожі до інших офісів компанії та клієнтів (США, Японія,
Німеччина, Індія, Китай, Тайвань) Безкоштовні заняття англійської
мови на території офісу та в робочий час
• Відвідування профільних конференцій та технічних виставок, як в
Україні так і за кордоном
• Вихідні в усі державні свята та протягом новорічних свят (з 31
грудня до 9 січня)

 Національний університет “Львівська політехніка”,
32-й ярмарок кар”єри
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У нас ви знайдете
• Робочі місця, оснащені за останнім словом техніки
• Власну їдальню
• Спортзал на території офісу з більярдним столом
• Велику автопарковку Велопарковку

Цікаво?
Чекаємо на резюме Iryna.Petrus@cypress.com

Інформація про нас:
• Головний офіс знаходиться у Силіконовій Долині (San Jose) Сайпресс
входить до світової двадцятки найбільших виробників мікросхем
• Зареєстрований дохід у 2018 році - понад $2.4 млрд
• Понад 6000 фахівців в 23 країнах Нашими клієнтами є: Apple,
Samsung, Bosch, Tesla, BMW, VW, Daimler, Toyota

Основні продукти Cypress Semiconductor:
• Пам’ять Flash & SRAM різних типів Мікроконтролери загального
призначення та для автомобільних застосувань
• Контролери шини USB3.0/USB-Type C Системи на кристалі
Programmable System on Chip (PSoC1,3,4,5)
• Рішення Bluetooth Low Energy (BLE) Рішення для вбудованих WiFi,
IoT Контролери ємнісних сенсорних екранів.

Розробки Cypress Semiconductor у Львові
у серійному виробництві

Сенсорні дисплеї для автомобілів

Сенсорні тачпади для автомобілів

Напрямки діяльності нашого сайту:
• Розробка FW/SW, зокрема для ІоТ та Automotive
• Розробка клієнтських аплікацій для Automotive
• R&D для нових продуктів System Engineering
• QA Automation

Для розробки та тестування, зокрема, клієнтських
аплікацій ми використовуємо:

• Роботи для автоматизованого тестування
сенсорних панелей
• Системи автоматизованого тестування на базі
обладнання National Instruments
• Температурну камеру
• Обладнання для повного циклу EMC/EMI
тестування
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Головні вимоги до претендентів:

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

Компанія PwC (PriceWaterhouseCoopers) входить до "великої четвірки"
аудиторських компаній та присутня на українському ринку з 1993 року.
Регіональна мережа включає офіси у Києві, Львові та Дніпрі, що пропонують
клієнтам великий спектр послуг.

З 2018 року компанія активно розширюється у Львові та інтенсивно
проводить набір у відділи аудиту, податків та консалтингу.

Ми надаємо послуги найвищої якості, адже наша мета - бути
найкращими. Саме тому PwC вже багато років встановлює стандарти з
надання професійних послуг та є одним із найкращих роботодавців у цій
сфері - прийдіть та перевірте самі!

ТОВ «ПрайсуотерхаусКуперс»

Адреса: БЦ "Легенда Клас", 3-й поверх,
вул. Шевченка 111а, м. Львів
Тел.: +380 32 236 2050, e-mail: ua_job@pwc.com

Директор Центру надання сервісних послуг: Максименко Ірина Павлівна
Керівник відділу по роботі з персоналом: Курець Антоніна Олегівна

Напрями діяльності компанії:
Львівський центр надання послуг виконує широкий спектр професійних
завдань для аудиторських, податкових та консультаційних проектів PwC в
Центральній та Східній Європі, зокрема:

• аудит
• аналіз даних
• нарахування заробітної плати
• податковий облік
• бухгалтерські послуги
• трансфертне ціноутворення
• фінансовий аналіз

IT напрям:
• Business Process Engineer
• Robotics Process Automation
• Software Asset Manager

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

Компанія «PriceWaterhouseCoopers»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
32-й ярмарок кар”єри
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Інженерні групи львівського офісу вирішують задачі:

• розробка апаратних засобів для підтримки мікросхем GreenPAK і
GreenFET
• розробка програмного забезпечення
• розробка вимірювально-тестувального обладнання
• вимірювання характеристик мікросхем
• розробки проектів для замовників
• розробка SPICE- та макромоделей блоків мікросхем GreenPAK і
GreenFET
• написання технічної документації
• розробка майбутніх продуктів компанії
• і багато чого іншого, не менш цікавого

На сьогодні замовникам відправлено більше 2 млрд. мікросхем. Тож є
велика ймовірність того, що у вас є з собою хоча б один девайс, який містить
мікросхему, над якою працювали інженери українського офісу Dialog
Semiconductor.

Вимоги до претендентів:

• Інженерна освіта у галузях: електроніка, радіотехніка, комп'ютерна
інженерія та пов'язані спеціальності
• Знання аналогової та цифрової схемотехніки
• Вміння працювати з лабораторним обладнанням (осцилографами,
мультиметрами, генераторами сигналів та ін.);
• Знання С++

Буде перевагою:

• Власні розробки і напрацювання;
• Знання англійської

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

Директор: Яцюшка Дмитро Васильович

Відповідальна за набір персоналу:
HR|Recruiter Андріана Кушніренко,
Тел. 380632642227, e-mail: Andriana.Kushnirenko@diasemi.com

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

Офіси знаходяться в 15 країнах світу: Великобританії, США, Китаї,
Туреччині, Тайвані, Південній Кореї, Японії, Нідерландах, Італії, Гонг Конгу,
Греції, Німеччині, Австрії.

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

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

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

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

Компанія
«Dialog Semiconductor»

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



Львів-2019Львів-2019

32Я
к 32Я

кУЧАСНИКИ

17

УЧАСНИКИ

16

ПрАТ «Компанія Ензим»

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

Генеральний директор – Цегелик Андрій ГригоровичГригорович

Директор  з управління персоналом – Стець Любов Василівна

Фахівець з персоналу – Хміль Олена Володимирівна

Станом на сьогодні ПрАТ «Компанія Ензим» – це 360 працівників.

Напрямки діяльності:
Виробництво та реалізація:

• Дріжджі хлібопекарські та спиртові;
• Додатки до хлібопечення (ТМ «ВІТАПАН»);
• Активні кормові дріжджі;
• Біотехнології.

Екологічний та енергозберігаючий проект
• «Хлібний дім» – консультаційний центр хлібопечення.

Потреба у фахівцях за такими спеціальностями:

• Автоматизація виробничих процесів;
• Механіка (монтаж та ремонт виробничого обладнання);
• Електротехніка та електромеханіка;
• Екологія;
• Технологія харчового виробництва;
• 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 компанію:

«Компанія Ензим»  оплачує працівникам курси підвищення кваліфікації.
У нас діють програми наставництва, під час яких молоді працівники вчаться
у досвідчених фахівців підприємства. У Внутрішньому навчальному центрі
постійно проходять тренінги, семінари, лекції та майстер-класи з розвитку
soft skills. Для перспективних працівників розробляємо індивідуальні плани
кар'єрного росту.

 «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.

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 – амбітне, модернізоване, успішне європейське підприємство, що
йде завжди  на крок попереду.

 Національний університет “Львівська політехніка”,
32-й ярмарок кар”єри
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Nestle Business Services Lviv

Адреса: м. Львів, вул. Угорська, 14
Тел. +380504139613, e-mail: nbs.hr@ua.nestle.com

Рекрутмент менеджер – Олена Сафронова

Вид діяльності підприємства – надання фінансових послуг

Запрошуємо на роботу та оплачуване стажування
(мінімум 4 год./день)

Потрібні співробітники та стажери зі знанням таких мов:

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

Вимоги до претендентів:
• Аналітичне мислення
• Здатність швидко навчатись
• Знання хоча б однієї іноземної мови

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

Інформація про компанію:

Nestle Business Services Lviv (NBS Lviv) надає послуги світового рівня
підрозділам компанії Nestle у 53 країнах Європи, Північної та Латинської
Америки, Азії, Африки та Австралії. Ми є спеціалістами в таких процесах як
бухгалтерські операції, моніторинг соціальних мереж, інформаційно-технічна
підтримка користувачів, підтримка постачань, адміністрування даних
персоналу, нарахування заробітної плати.

Наші талановиті співробітники щодня отримують досвід роботи у
глобальному середовищі, практикують іноземні мови (наша корпоративна
мова – англійська) та здобувають нові знання, співпрацюючи з нашими
партнерами з усього світу. Вони прагнуть до постійного вдосконалення та із
задоволенням беруть участь у різноманітних проектах.

Наші цінності будуються на повазі до людей та сімей, до наших громад
та до планети. Саме тому працівники NBS Lviv організовують та долучаються
до великої кількості соціальних ініціатив та благодійних проектів. Ми прагнемо
покращувати якість життя та сприяти здоровому майбутньому.

 Національний університет “Львівська політехніка”,
32-й ярмарок кар”єри
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Адреса: вул. Героїв УПА, 72, м. Львів

Керівник: Станкевич Олена Володимирівна,
Тел. 067-208-82-47, e-mail: OStankevych@gng.com.ua

Вид діяльності: Рітейл

Актуальні вакансії:
- Фахівець Service Desk
- Аналітик комп'ютерних систем
- Фахівець з розробки презентацій
- Аналітик баз даних
- Бухгалтер
- Економіст

Інформація про компанію:
OKKO GROUP – це загальноукраїнський холдинг компаній, флагманом

якого є «Концерн Галнафтогаз» (мережа АЗК «ОККО»).

До складу холдингу входить більше 10 різнопрофільних бізнесів у сфері
виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг.

Мережа АЗК «ОККО» – один з лідерів на ринку нафторітейлу в Україні.

Компанія займається торгівлею нафтопродуктами, експертизою якості
пального, має найбільшу в Україні мережу закладів харчування у дорозі та
магазини з широким асортиментом товарів на АЗК.

Холдинг компаній «OKKO GROUP» Компанія «СіАрЕйч Україна»

Група CRH (Cement Roadstone Holding / СіАрЕйч) входить в   трійку
найбільших виробників будматеріалів у світі та є лідером цементного ринку
України. Компанія використовує нові технології у виробництві на заводах:

Для участі в Програмі стажування 2019-2020 запрошуємо:
• Інженерів-технологів
• Інженерів-механіків
• Інженерів-електриків
• Інженерів з охорони праці
• Гірничих інженерів

Детальна інформація на сайті:
www.crhukraine.com

Зв’язатись з нами:
+38 050 437 02 48, +38 099 973 14 83

Для резюме: e-mail: KShefeliuk@crhukraine.com

http://www.crhukraine.com/career/students_and_graduates/probation

Компанія приділяє велику увагу розвитку
та підтримці студентів та молодих
спеціалістів. З цією метою у 2015 році в
СіАрЕйч Україна  було запроваджено
програму стажування для випускників та
студентів ВНЗ.

У 2017 році програма набула
міжнародного статусу, тому кращі стажери
отримали можливість продовжити знайомство
з прогресивними світовими практиками за
кордоном.

• ПАТ «Подільський цемент»
(м. Кам'янець-Подільський, вул.
Хмельницьке шосе, 1а,),
• ТОВ «ЦЕМЕНТ»
(м. Одеса),
• ПАТ «Миколаївцемент»
(м. Миколаїв, Львівської обл.).

 Національний університет “Львівська політехніка”,
32-й ярмарок кар”єри
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Адреса: м. Львів, вул. Федьковича 58

Керівник відділу пошуку та підбору персоналу Мащак Степан
Тел. 0976766960, e-mail: smashchak@adelina.com.ua

Потрібні такі фахівці:
• оператори колл центру;
• менеджери з продажу.

Процедура відбору:
телефонна співбесіда, особиста співбесіда

Кар’єрний ріст:
Можливість проходити стажування у будь якому відділі компанії:

ІТ- відділ, Відділ продажу, Відділ підбору персоналу, Відділ навчання.
Власна програма розвитку Adelina University

Вимоги до кандидатів:
грамотна мова (письмова та усна), чітка дикція, вміння користуватись ПК,
можливість працювати від 5 годин в день.

Ми працюємо з людьми і для людей.  Люди – наша найбільша цінність.

5 фактів про компанію:

Успішно працює на ринку з 2004 р.
Лідер серед професійних контактних центрів  в Україні.

Кількість співробітників – 1800. Середній вік співробітників: 22,5
роки - агенти, 28 років – адміністративний персонал. 92%
керівників та адмін. персоналу компанії – це вчорашні агенти
call-центру.

3 Call-центрів у Львові, Києві та Харкові. Забезпечується повний
цикл обслуговування клієнтів 24/7/365.

Ми займаємося обслуговуванням: 32,8 м. вхідних і 12,2 м.
вихідних контактів клієнтів на рік (дзвінки, sms, е-mail, чати,
анкети)

Напрямки бізнесу: CC Outsourcing, СС Consulting, Outstaffing

Наша команда:
•  День працюй – день навчайся: постійне вдосконалення та здобуття
нових знань, розвиток від теорії до практики, від досвіду до методики
продажу;

•  Навчився сам – навчи інших: допомога досвідчених тренерів та
супервізорів проекту отримати інструмент продажу – перевести знання у
вміння;

•  Win – win: тісна співпраця із замовниками побудована на засадах подвійної
перемоги, що дозволяє ефективно виконувати роботу, отримуючи і моральне,
і матеріальне задоволення.

Професійний розвиток і кар'єрний ріст:
 Програма «Adelina University»

• профорієнтация
• стажування
• спеціалізовані тренінги
• пріоритет на вакантні пропозиції
Програма «Міграція між проектам»

• можливість міграції на інші проекти
• новий професійний досвід

92% адміністративного персоналу
зробили свою кар’єру , почавши з позиції
представника або менеджера

ТзОВ «Adelina Call Center»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
32-й ярмарок кар”єри
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Корпорація
«Енергоресурс-інвест»

Адреса: вул. Зелена, 131, м. Львів, 79035
тел.: + 38 032 225 66 16,
e-mail: info@energoresurs.com, www.energoresurs.com

Вид діяльності підприємства:
• теплопостачання,
• водопостачання і каналізування;
• очистка побутових і промислових стоків

Відповідальний за набір персоналу:
Старчак Оксана Петрівна (керівник HR-відділу)

Потрібні фахівці таких спеціальностей:
• водопостачання та водовідведення;
• теплогазопостачання;
• будівництво (ПЦБ).

Проектно-технічний відділ Корпорації «Енергоресурс-інвест», що
спеціалізується на розробці комплексної проектно-кошторисної документації
по будівництву та реконструкції станцій водопідготовки, каналізаційних
очисних споруд, насосних станцій, каналізаційних, водопровідних, теплових
та інших інженерних мереж зібрав багато досвідчених фахівців своєї справи,
які готові поділитись знаннями і навиками із здібними студентами, тому
запрошуємо на роботу студентів 3-5 курсів на посади:

•  інженера - проектувальника систем водопостачання і водовідведення
•  інженера - проектувальника теплових мереж
•  інженера - проектувальника систем опалення та вентиляції
• інженера - проектувальника електромереж, електрозабезпечення та
освітлення об`єктів.

Вимоги до кандидатів:
Бажання вивчити:

-  AutoCAD;
- принципи проектування;
- нормативну базу.

Особисті якості:
цілеспрямованість, амбіційність, пунктуальність, порядність.

Умови праці:
офіс неподалік, офіційне працевлаштування, можливість кар’єрного та
особистого росту.

Обов’язки:
- розробка проектної / робочої документації;
- складання специфікації до проекту;
- знання нормативної бази у будівельній галузі (ДБН, БНіП, ДСТУ).

Економічний відділ Корпорації «Енергоресурс-інвест» займається:
• утворенням цін на нову продукцію;
• вивченням (моніторингом) ринку цін;
• пошуком та підготовкою тендерних пропозицій (англійською мовою);
• обслуговуванням імпортно-експортних операцій;
• веденням договорів на купівлю-продаж продукції та сировини і
матеріалів;
• веденням співпраці з банками.

Готові поділитись знаннями і навиками зі здібними студентами з метою
подальшої співпраці, тому запрошуємо на роботу фахівців за
спеціальностями:

• фінанси та кредит;
• (бух)облік і аудит;
• зовнішньо-економічна діяльність, митна справа.

Вимоги до кандидатів:
• сумлінність у роботі, уважність до деталей;
• відмінне навчання (резюме);
• здатність швидко навчатись.

Особисті якості:
• цілеспрямованість;
• чесність;
• амбіційність;
• пунктуальність;
• порядність.

Обов’язки (згідно завдань):
• орієнтуватись у програмі системи 1-C;
• працювати у програмах Word та Excel(впевнений користувач);
• цікавитись новинками у фінансовій та банківській сферах;
• володіти іноземною мовою.

 Національний університет “Львівська політехніка”,
32-й ярмарок кар”єри
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Департамент маркетингу Корпорації «Енергоресурс-інвест» займається:

• забезпеченням необхідного рівня збуту продукції;
• підготовкою документації для участі у закупівлях;
• розробкою та виготовленням реклами та систематичним її оновленням.

Також систематично приймає участь у семінарах, форумах та виставках
з презентацією продукції власного виробництва. Тому запрошуємо на роботу
відповідальних, цілеспрамованих та орієнтованих на результат працівників.

Вимоги до кандидатів:
• готовність до частих відряджень по Україні;
• вміння роботи з ПК;
• комунікативні здібності;
• готовність до навчання на предмет вивчення специфіки товару, його
застосування та роботи.

Особисті якості:
• цілеспрямованість;
• амбіційність;
• пунктуальність;
• порядність.

Умови праці:
• 8-ми годинний робочий день;
• постійні відрядження по Україні;
• забезпечення корпоративним зв’язком, оргтехнікою;
• компенсація витрат на відрядження;
• соціальний пакет.

Обов’язки:
• робота в колективі орієнтована на результат;
• забезпечення планових показників по реалізації продукції;
• відповідальність за проведення оплат Замовниками;
• супровід замовлень і відвантажень.

Відділ Нової техніки Корпорації «Енергоресурс-інвест» розробляє
принципово нове устаткування для виробництва водопровідних та
каналізаційних труб і споруд для транспортування і очищення води, а також
– побутових та промислових стоків, тому запрошуємо на роботу випускників
і студентів-спеціалістів на посаду інженера-конструктора.

Вимоги до кандидатів:
• знання сучасних комп’ютерних програм розробки конструкторської
документації (КД);
• просторова уява і основні вимоги до КД.

Особисті якості:
• бажання жити, і працювати, і заробляти в Україні;
• порядність;
• здорова амбітність;
• працездатність.

Умови праці:
• оплата праці – офіційна; погодинно – преміальна;
• забезпечення корпоративним зв’язком і оргтехнікою;
• можливість вдосконалення своїх професійних здібностей біля
досвідчених спеціалістів;
• доставка на роботу – з роботи фірмовим транспортом.
Обов’язки:
• розроблення КД;
• знання нормативно-технічної бази по конструюванню машин і
механізмів.

Відділ якості та стандартизації Корпорації «Енергоресурс-інвест»
займається:

– вибірковим контролем готової продукції;
– проведенням вхідного контролю сировини, матеріалів основного
виробництва;
– ультразвуковим та візуальним контролем сталевих фасонних виробів;
– оформленням документів про якість продукції та забезпечення ними
Замовників;
– організацією робіт із сертифікації;
– розробленням, впровадження та внесенням змін у внутрішні документи
системи управління якістю;
– наданням інформації представникові вищого Керівництва про
функціонування процесів СУЯ;
– плануванням, організацією та проведенням внутрішніх аудитів;
– контролем за виконанням коригувальних дій;
– управлінням  претензіями та рекламаціями;
– наглядом за контролем та ідентифікацією продукції на всіх стадіях
виробництва;
– розроблення, оформленням та погодженням технічних умов.

Готові поділитися знаннями і навиками зі здібними студентами, тому
запрошуємо на роботу студентів 3-5 курсів на посаду інженера з якості.

Вимоги до кандидатів:
• знання стандарту ISO 9001:2015;
• впевнений користувач ПК;
• здатність швидко навчатись.
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Особисті якості:
• цілеспрямованість;
• уважність;
• пунктуальність;
• порядність.

Інженер з якості (обов’язки):
•  проводить вхідний контроль сировини та матеріалів основного
виробництва;
•  проводить вибірковий контроль готової продукції;
•  оформляє документи про якість готової продукції;
•  бере участь в проведенні внутрішніх аудитів;
•  бере участь в підготовці до сертифікації;
•  здійснює  нагляд у виробничих підрозділах за:

— ідентифікацією продукції;
— управлінням невідповідною продукцією;
— веденням записів.

Будівельно-монтажна дільниця Корпорації «Енергоресурс-інвест» виконує
будівельно- монтажні роботи з будівництва та реконструкції станцій
водопідготовки, каналізаційних очисних споруд, насосних станцій,
каналізаційних, водопровідних, теплових та інших інженерних мереж.
Запрошуємо приєднатись до нашої команди та пропонуємо реалізувати себе
на посадах:

- інженера виробничо-технічного відділу;
- інженера-кошторисника;
- майстра будівельно-монтажної дільниці;
- виконавця робіт;
- інспектора відділу кадрів.

Вимоги до кандидатів:
- знання Microsoft Word, Microsoft Excel;
- знання АВК (лише для кандидатів ВТВ та інженера-кошторисника);
- вміння читати проектно-кошторисну документацію, вміння аналітично
мислити, вміння проводити економічний аналіз (крім інспектора ВК);
- знання нормативної бази у будівельній галузі (ДБН, БНіП, ДСТУ).

Особисті якості:
- цілеспрямованість;
- амбіційність;
- пунктуальність;
- порядність.
- відрядні умови праці (стосується майстра БМД та виконроба).

Умови праці:
- повний соціальний пакет;
- офіційне працевлаштування;
- можливість кар’єрного та особистого росту;

Технологічний відділ Корпорації «Енергоресурс-інвест» розробляє нові
технології переробки пластмас і технології та обладнання з очищеннн стічних
вод.

В цих напрямках в Корпорації працюють досвідчені фахівці, які готові
поділитись своїми знаннями і досвідом з молодими спеціалістами та
магістрами по спеціальностях:

інженер-технолог переробки пластмас;
інженер хімік-технолог з очищення стоків.

Вимоги до кандидатів:
• знання базових комп’ютерних програм;
• навики роботи з лабораторним обладнанням і методиками випробувань.

Особисті якості:
• вміння працювати розумово і фізично;
• бажання вчитися;
• можливість працювати в тимчасових відрядженнях.

Умови праці:
• офіс, лабораторія, цех, промисловий об’єкт;
• офіційне працевлаштування;
• оплата погодинно – преміальна.

Обов’язки:
• розробляння нормативно-технічної документації, технологічних і робочих
інструкцій;
• випробування сировини і матеріалів;
• розробляння нових технологічних процесів очищення стоків і
перероблення пластмас.
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Компанія «ZoomSupport»

Адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА 72, Технопарк «БІЗНЕС-СІТІ»,
тел.: 095 245 77 43, e-mail: hrinfo@zoomsupport.com.ua

Керівник Станіслав Хілобоченко
Набір персоналу:

arabika@zoomsupport.com.ua, job@zoomsupport.com.ua
Вид діяльності: IT Support

Опис вакансії
Ми найбільша IT Support компанія в Україні, яка надає віддалену
технічну підтримку користувачам Apple та Microsoft по всьому світу.

Зараз шукаємо кандидатів на позицію Billing Agent. Якщо ти володієш
англійською мовою на рівні upper-intermediate, займаєш активну життєву
позицію, шукаєш можливостей для професійного та кар'єрного розвитку,
надсилай своє резюме!

Основні функціональні обов’язки:
• обробляти вхідні дзвінки/чати протягом зміни;
• проводити повне та часткове повернення коштів клієнта;
• надавати інформацію по продуктах та платежах клієнта.
Успішний кандидат повинен відповідати наступним вимогам:
• Володіння англійською мовою на рівні В2+ (усна та письмова)
• сильні комунікативні навички та прагнення вирішити проблему клієнта;
• орієнтація на результат;
• відповідальність;
• Стресостійкість.

Ми пропонуємо:
• Конкурентноздатну оплату праці + бонусну програму;
• Офіційне працевлаштування;
• Можливість подальшого професійного та кар'єрного розвитку, ефективну
система внутрішнього та зовнішнього навчання;
• Можливість вивчення англійської та італійської мов;
• Роботу на міжнародному ринку, постійну співпрацю з іноземними
клієнтами;
• Комфортний офіс та зручне розташування;
• Участь у корпоративних івентах, можливість відряджень у інші офіси.

KPMG – міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські,
податкові та консультаційні послуги. В офісах KPMG у 153 країнах працює
207 000 професіоналів.
KPMG в Україні працює з 1992 року. Сьогодні офіси KPMG відкриті у Києві
та Львові. KPMG в Україні надає аудиторські та консультаційні послуги з
податкових, юридичних та фінансових питань.

Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, допомагаючи їм у питаннях
зниження ризиків та реалізації можливостей для їхнього бізнесу.

Метою своєї діяльності KPMG бачить перетворення професійних знань
у реальну економічну вигоду в інтересах своїх клієнтів, співробітників і
міжнародних ринків капіталу.
KPMG – одне з найкращих місць, де можна набути досвід у міжнародному
бізнесі, працюючи над проектами для великих українських та міжнародних
компаній. Ми зацікавлені в залученні талановитих спеціалістів, які можуть
надавати широкий спектр комерційних послуг нашим клієнтам в усьому світі,
допомагаючи їм ефективно вирішувати найважливіші питання бізнесу.

Що ми пропонуємо своїм співробітникам:
• Конкурентну заробітну плату та соціальний пакет
• Прозору систему кар’єрного росту
• Структуроване навчання та професійний розвиток
• Отримання професійної кваліфікації (АССА, CFA)
• Різноманітність проектів
• Роботу в дружній атмосфері
• Корпоративні заходи
• Гнучкий графік роботи
• Участь у соціальних проектах KPMG

Вимоги до кандидатів:
• Спеціалізація в галузі економіки, фінансів, права, податків та точних наук
• Вільне володіння англійською мовою (усні та письмові навички)
• Володіння основними комп’ютерними програмами
• Готовність до інтенсивної роботи та відряджень

Контакти:
tel: + 38 044 490 55 07, e-mail: graduate@kpmg.ua, kpmg.ua/careers

Ми в соцмережах:
www.facebook.com/KPMGUkraine, www.instagram.com/kpmgukraine

KPMG в Україні
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Адреса: вул. Смоленська 31/33, м. Київ, Україна, 03005.
вул. Грабовського, 11, м. Львів, 79000

Відповідальний за набір персоналу:
Фахівець з персоналу Гуменюк Лія
Тел. (050)370-16-12, е-mail: liia.humeniuk@datagroup.ua.

Вид діяльності підприємства – телекомунікації.

Потрібні фахівці таких спеціальностей:
Техніки, монтажники, інженери телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки, фахівці з продажу.

Вимоги до претендентів:
вік від 18 років, технічна освіта ( вища закінчена/незакінчена)

Особливості процедури відбору -  співбесіда.

Інформація про компанію:
«Датагруп» – всеукраїнський оператор зв’язку для бізнесу та дому.

Сьогодні оператор є лідером у сегментах передачі даних, міжнародного
транзиту трафіка та супутникового зв'язку. Також «Датагруп» є лідером на
ринку телекомунікацій для великого бізнесу – 92 %  банків країни є клієнтами
компанії.

Компанія забезпечує підключення до інтернету, надає послуги телефонії,
телебачення і відеоспостереження, а також хмарний сервіс від Microsoft та
захист від DDos-атак.

Вже протягом багатьох років ініціативи «Датагруп» допомагають долати
цифровий розрив і впроваджувати важливі інновації в країні: компанія є
надійним партнером з реалізації рішень щодо розвитку напрямків «Електронна
медицина» та «Безпечне місто».

«Сільпо» - торгова мережа продовольчо-промислових супермаркетів в
Україні. Заснована в 1998 році, належить торговельній корпорації Fozzy Group.

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

Власник компанії: Володимир Костельман

Менеджер з персоналу Барбанюк Ліліана Ростиславівна

Співробітники: більше 20 000

Гасло компанії: Для Вас ми змінюємось на краще!

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

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

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

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

найбільш інноваційною компанією серед українських рітейлерів.

Запрошуємо випускників ВУЗів на посаду – заступника керуючого
магазином.

Пропонуємо роботу з гнучким графіком роботи, часткову зайнятість для
студентів 1-4 курсів денної форми навчання.

Контакти:
Адреса: м. Львів, вул. Наукова, 35 а
Телефони: +38 097-905-33-82, +38 099-351-25-89,
Електронна адреса: l.barbaniuk@fozzy.ua

Мережа супермаркетів «Сільпо»ПрАТ «ДАТАГРУП»
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Адреса: м. Львів вул. Городоцька 286/б
Тел.: +38 067 67 68 538,
e-mail: orshak_m@strans.ua

Керівник відділу управління персоналом Оршак Микола Андрійович

Напрямки діяльності:
Компанія займається ремонтами вантажівок європейського виробництва та
продаж автозапчастин до них.

Відкриті вакансії:
• Менеджер з продажу автозапчастин у містах: Львів, Луцьк, Ковель,
Тернопіль, Житомир, Київ, Одеса, Чернігів, Суми, Харків, Дніпро,
Запоріжжя, Біла церква, Миколаїв, Кропивницький;
• Слюсар-механік початківець; Львівська обл. Городок / Київ / Дніпро;
• Офіс менеджер в Львівська обл. Городок;
• Backand в місто Городок Львівської обл.;
• Комірник на склад у Львів;

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

На сьогоднішній день ми представляємо одну з найбільших мереж
магазинів запасних частин в Україні, що налічує 24 відділи та 2 логістичні
склади. Завдяки сучасній логістиці ми забезпечуємо доставку наших товарів
в будь-яку точку України в межах 24 год.

Компанія «STRANS»
STRANS® – ДОВІРА • ЯКІСТЬ • УСПІХ

НАШ ДОСВІД:

 За  15 років  своєї діяльності ми якнайкраще вивчили вимоги ринку та
потреби наших клієнтів і тому завжди можемо запропонувати широкий
асортимент товару, що налічує понад 50 000 одиниць.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

Strans приділяє велику увагу професійності та якісному обслуговуванню.
Легкий і швидкий  контакт з нашими менеджерами з продажу, професійні
консультації при виборі правильних запчастин і виконання швидкого
замовлення основні правила нашої команди.

ВДОСКОНАЛЕННЯ:

Strans йде в ногу з часом і не зупиняється на досягнутому, продовжуючи
розширювати мережу магазинів, збільшуючи продажі запасних частин і
супутніх послуг

 Національний університет “Львівська політехніка”,
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 АТ «Львівгаз»

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

Начальник управління з персоналу
Мінченко Світлана Євгенівна
E-mail: svitlana.minchenko@lvgas.com.ua

АТ «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  АТ
«Львівгаз» належить до категорії підприємств, які лідирують на території
Львівської області. Уже  більше  160 років компанія забезпечує усі категорії
споживачів природним газом.

Транспортування природного газу розподільними газопроводами ,
обслуговування та ремонт газових мереж та споруд на них,  проектування
та  будівництво систем газопо-стачання з використанням сталевих та
поліетиленових газопроводів , встановлення, повірка та ремонт газових
лічильників та інше - ось  основні  види  діяльності  нашого  підприємства.

3,3 тис. фахівців, які працюють в компанії, підтримують мережі та
обладнання в робочому стані, приймають аварійні виклики і усувають аварійні
ситуації, котрі  часто за-грожують життю і здоров'ю людини, надають послуги
та консультації в центрах обслуго-вування клієнтів. Аварійно-диспетчерська
служба оператора  104 забезпечує безпеку споживачів - так само, як служба
МНС 101 рятує людей під час пожежі або стихійних лих, або служба швидкої
медичної допомоги 103 допомагає людям, які захворіли.

На  сьогодні  АТ «Львівгаз»  - це  справді  могутня   сервісна  компанія
і  головні  цінності, які  ми  декларуємо  це:

- клієнтоорієнтованість
- відкритість
- безпечність, надійність
і  це  стосується  і  зовнішніх і внутрішніх   клієнтів.

Ми  прагнемо  на  ринку  праці в  сфері надання  комунальних  послуг
стати роботодавцем  №1, а  люди,  працівники  АТ «Львівгаз»  - головний
наш  капітал

Потреба у фахівцях з таких спеціальностей:

Інженер з метрології:
перевірка роботи ЗВТ, робота з вузлами обліку газу, робота з модемами
та модемним зв’язком,  перевірка нормативно-технічної документації

Технолог/конструктор (радіоелектроніка):
знання основних технологічних процесів (паяння радіодеталей, лакування
радіо-електронних плат, збирання електронних компонентів), основ
формування технічної документації (технологічні карти, паспорт на виріб,
інструкції, ТУ, декларації, сертифікати), інформації з стандартів та інших
нормативних документів, принципів роботи імпульсних та магнітних
датчиків, принципів роботи радіо-електронних пристроїв.

Менеджер з постачання:
розуміння  ведення  складського  обліку, навики  спілкування  з  клієнтами

Бухгалтер:
знання 1С 8,  податкового обліку; ведення обліку необоротних активів,
запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та
зобов'язань, оформлення документів тощо

Електрогазозварник/газозварник 4-5 розряду

Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
(помічник зварника)

Контролер газового господарства:
контрольне зняття показань лічильників газу;
опломбування лічильників газу; контрольний огляд та перевірка
лічильників газу на предмет відсутності ознак пошкодження лічильника
або пломб, відсутності несанкціонованого втручання в роботу лічильника;
перевірка стану газопроводу, візуальне обстеження способів монтажу і
обв’язки газового обладнання, відсутності несанкціонованого підключення
газових приладів, наявність несанкціонованого газопроводу.

Оператор з уведення даних в ЕОМ:
робота з базами  даних, внесення  інформації  по  клієнтах  АТ «Львівгаз»

 Національний університет “Львівська політехніка”,
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Міжнародна
Група компаній T.B. Fruit Компанія «EY»

Адреса: вул. Хрещатик, 19A, Kиїв, Україна, 01001, http://www.ey.com

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

Тому, якщо хочеш приєднатись до команди професіоналів, – підписуйся на
наші оновлення в Фейсбуці та Інстаграмі – @EY Careers Ukraine.

Дорогий Друже,
Компанія EY за підтримки Національного Університету «Львівська
Політехніка» запрошує тебе взяти участь у дослідженні «Найкращий
роботодавець - 2019».

Ми гарантуємо збереження конфіденційності отриманої від тебе інформації

Заповни анкету та отримай шанс виграти сертифікат на навчання в Академії
Бізнесу EY

Для розміщення анкети в соціальних мережах та у Telegram групах Ви можете
використати посилання, зазначене нижче: http://bit.ly/BE2019anketa

Адреса: вул. Артищівська, 9/1, м. Городок, Львівська обл., 81500
Тел. 0322 436 714, e-mail: v.kit@tbfruit.com

Начальник управління підбору та адаптації персоналу
Вікторія Кіт

Напрямки діяльності:
Виробництво, садівництво, логістика

Потреба:
Хіміки-лаборанти,
Економісти,
Зварники,
Електрики,
Інженери АСУ,
Бухгалтери.

Передбачена можливість стажування

Міжнародна Група компаній T.B. Fruit — світовий лідер переробки фруктів,
ягід та овочів.

До складу групи входять власні садові угіддя, 7 заводів з переробки (Україна,
Польща, Молдова), транспортно-логістичний та інжиніринговий бізнеси.
Також, власні ТМ Galicia, ТМ Світанок.

Понад 1 млн. тон фруктів, ягід та овочів переробляємо щороку. Кожна 10
пляшка соку в світі зроблена з яблук T.B. Fruit.

Компанія з безвідходним екологічним виробництвом. 2500 працівників творять
Компанію та формують іі майбутнє щодня.

Ми шукаємо однодумців та професіоналів, які приєднаються до нашої
команди! Компанія – це люди, які в ній працюють

 Національний університет “Львівська політехніка”,
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ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет»

ZONE3000 – це міжнародна IT компанія, головний офіс якої в Україні
знаходиться в Харкові. Також у нас є офіс у Львові та Дніпрі. Ми надаємо
клієнтську підтримку для проектів, які займаються реєстрацією доменних
імен, Web-хостингом та SSL сертифікатами (це розміщення, зберігання та
захист інформації.).

Опис:
IT компанія ZONE3000 вже більше 18 років надає послуги технічної підтримки
користувачам з усього світу (здебільшого - Європа, Америка), а саме:

- реєстрація доменів
- хостинг
- SSL сертифікати

Технічна підтримка здійснюється англійською мовою, через тікети і чати, в
деяких відділах і по телефону. Головна вимога до вакансії Customer Support
Specialist - знання граматики англійської мови на рівні intermediate і вище.
Щодо технічної частини, ми проводимо спеціалізоване навчання, на якому
навчаємо всього необхідного для роботи, при цьому оплачуємо тренінг як
повноцінний робочий час.

У нас є внутрішній проект  English Crash Course, мета якого – підтягнути
англійську до рівня, який дозволить ефективно працювати на позиції Customer
Support Specialist в нашій компанії.

Ще трохи цифр:

- 10+ млн доменних імен
- 18+ років на ринку
- 1000+ людей в компанії

CS RE Manager, ZONE3000 Владислав Шевченко

HR Mail Box Kharkov <hr@zone3000.net>

Компанія ZONE3000

Мережа гіпермаркетів Ашан присутня в 13 країнах світу,
серед яких країни ЄС, Україна, Росія та Китай.

Начальник сектору людських ресурсів та касових операцій
Михайло Бек, e-mail: mbek@auchan.ua, www.auchan.ua

Вид діяльності - торгівля

Особливості відбору - двоетапна співбесіда.

Ми пропонуємо:
- конкурентну та стабільну заробітну плату
- регулярний перегляд заробітної плати
- кар'єрний ріст
- пільгове харчування та медичне страхування

Контакти:
Ашан Сокільники
(032) 242 05 30
Ашан Південний
(032) 242 71 35 , (067) 442 17 04
Ашан Чорновола
(032) 242 98 88, (067) 541 70 24

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

 Національний університет “Львівська політехніка”,
32-й ярмарок кар”єри
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Адреса: Личаківська 70А, м. Львів, 79014
телефон: 067 011 00 16
E-mail: fp@intetics.com

Відповідальна за набір персоналу: Тетяна Усова

Вид діяльності підприємства: ІТ компанія

Потрібні фахівці таких спеціальностей:
Junior Software Developer (Functional Programming)

Вимоги до претендентів:
Знання будь-якої мови програмування, вміння складати алгоритми

Особливості процедури відбору:
Потрібно виконати 2 тестових завдання.

Інформація про компанію:
Intetics Inc. - міжнародна аутсорсингова ІТ-компанія з більш ніж 20-річною

історією, з центрами розробки в Білорусі (Мінськ), Україні (Київ, Харків, Львів)
та Польщі (Краків) та представництвом у США (Чикаго), Німаччині
(Дюссельдорф) та Великобританії (Лондон).

Intetics – це:
• 700+ співробітників: з різноманітними хобі та інтересами, разом з тим, з
характерною рисою - високим рівнем професіоналізму.
• 400+ найцікавіших проектів, включаючи проекти у сфері IoT, AI, роботизації
та роботи з геоданими.
• Сертифікації за стандартами ISO 9001 та ISO 27001, партнер MGP.

Більш детально про компанію та кар’єрні можливості:

https://intetics.com/careers

Міжнародна IT-компанія
Intetics.In

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: pryim2@loe.lviv.ua;

Напрямки діяльності:
Розподіл електричної енергії місцевими електромережам;

Потрібні фахівці:
за спеціальністю інженер-електрик з базовою або повною вищою
електротехнічною освітою та працівники на робітничі професії з
професійно-технічною освітою електротехнічного напрямку, водії;

Навчальні програми:
«Навчання плюс працевлаштування» - поєднання безкоштовного
здобуття професії електромонтера з роботою в Товаристві.

Підбір персоналу відбувається на конкурсній основі.

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

Інформація про Товариство:
ПрАТ «Львівобленерго» надає послуги з розподілу електричної енергії
сполживачам міста Львова та області, забезпечує електроенергією
близько мільйона споживачів.

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

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

ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
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 Національний університет “Львівська політехніка”,
32-й ярмарок кар”єри

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»

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

Генеральний директор – Підсадюк Іван Михайлович
Начальник відділу роботи з персоналом

Тітова Любов Корнелівна

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» – це сучасний потужний комплекс з
виробництва нафтохімічної продукції у центрі Європи поблизу західного
кордону України (м. Калуш, Івано-Франківська обл.)

Основною сировиною для випуску продукції служить дизельне паливо,
прямогонний бензин, н-бутан. Постачання якої на підприємство здійснюється
по залізниці.

 У нас працюють новітні виробничі установки, а саме:
- Установка з виробництва олефінів;
- Установка з виробництва поліетилену;
- Установка з виробництва вінілхлориду;
- Установка розділення повітря;
- Установка з виробництва хлору і каустичної соди;
- Установка з виробництва полівінілхлориду суспензійного;
- Очисні споруди.

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» запрошує на роботу:
Провідний фахівець – керівник групи з обліку акцизних складів
Обов’язки:

Адміністрування акцизного податку,  робота з М.Е.doc  та у  електронному
кабінеті платника податків.

Вимоги до кандидата:
Наявність досвіду в адмініструванні акцизного податку.
Навички в роботі з М.Е.doc та електронному кабінеті платника податків.
Навички роботи в 1С УПП.
Знання бухгалтерського обліку і податкового законодавства.

Умови роботи:
Робота у одну зміну (8-ми годинний робочий день)
Оплата праці від 10000 грн.

Інженер з охорони праці:
Обов’язки:

контроль за станом охорони праці, участь в організації виконання
правових, організаційно-технічних, методичних, санітарно-гігієнічних і
лікувально-профілактичних заходів спрямованих на запобігання нещасних
випадків і професійних захворювань на виробництвах

Вимоги до кандидата:
Вища освіта за спеціальністю «Охорона праці» чи інша вища технічна
освіта. Стаж роботи за спеціальністю бажаний.

Умови роботи:
Робота у одну зміну (8-ми годинний робочий день).
Оплата праці Від 10000 грн.

Провідний інженер з охорони праці – безпеки руху поїздів і
автотранспорту
Обов’язки:

здійснює контроль за станом охорони праці, дотриманням правил
технічної експлуатації залізниць, інструкції з руху поїздів і маневрової
роботи на залізницях, інструкції з сигналізації на залізницях і бере участь
в організації виконання правових, організаційно – технічних, методичних,
санітарно гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів у залізничному
цеху

Вимоги до кандидата:
Вища освіта за спеціальністю «Охорона праці» чи вища залізнична освіта.
Стаж роботи за спеціальністю бажаний.

Умови роботи:
Робота у одну зміну (8-ми годинний робочий день), оплата праці  від
10000 грн.

Ізолювальник з термоізоляції
Обов’язки: Встановлення та ремонт термоізоляції трубопроводів
Вимоги до кандидата: Середня чи середня професійна освіта
Умови роботи:

Робота у одну зміну (8-ми годинний робочий день)
Оплата праці Від 8000 грн.

Соціальні пільги та гарантії
Оплачувані відпустки, медичне страхування, безкоштовне перевезення
на роботу та з роботи, програма для молоді “Перспектива” та ін., пільгове
пенсійне забезпечення (2 список)
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Апаратник нафтохімічного виробництва
Обов’язки: Ведення технологічного процесу
Вимоги до кандидата:

Технічна освіта (техніки-технологи хімічного виробництва; техніки-
механіки; інженери-хіміки-технологи; бакалаври та магістри хімічних та
інших інженерних спеціальностей)

Умови роботи:
Неперервний процес: робота у дві зміни. Оплата праці від 8 тис. грн.
Залежно від кваліфікації (освіта, розряд)

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
Обов’язки

Забезпечення контролю за веденням технологічного процесу за
допомогою засобів КВПіА, їх обслуговування та ремонт.

Вимоги до кандидата:
Спеціальність за дипломом “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології” та інші з напрямку автоматизація.

Умови роботи:
Неперервний процес: робота у дві зміни
Оплата праці від 8 тис. грн. залежно від кваліфікації (освіта, розряд)

Слюсар-ремогтник
Обов’язки:

Ремонт устаткування технологічних цехів
Вимоги до кандидата

Освіта за напрямком: механік з обслуговування та ремонту чи середня
спеціальна освіта (слюсар, електрозварник, токар, шліфувальник).

Умови роботи:
Робота у одну зміну (8-ми годинний робочий день)
Оплата праці від 8 тис. грн. залежно від кваліфікації (освіта, розряд)

Програміст, адміністратор 1С
Обов’язки

Пошук, аналіз і виправлення помилок в довідниках, документах, регістрах
та інших об’єктах платформи. Адміністрування баз даних 1С.

Вимоги до кандидата
IT фахівці з програмування та розробки

Умови роботи
Робота у одну зміну (8-ми годинний робочий день)
Оплата праці за результатами співбесіди

Соціальні пільги та гарантії для всіх працівників:
Оплачувані відпустки, медичне страхування, безкоштовне перевезення
на роботу та з роботи, програма для молоді “Перспектива” та ін.
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Компанія «DataArt»

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

Компанія «DataArt Львів»

Адреса: вул. Смаль-Стоцького, 1, м. Львів
Телефон: +380 (32) 253 97 78
e-mail: hr-lviv@dataart.com, www.dataart.com.ua.

Відповідальна за набір персоналу Ольга Денисенко

DataArt — компанія, яка має багаторічну історію, нараховує більше 3000
співробітників та розробляє найпотужніші проекти. Інженери DataArt добре
обізнані в предметних галузях, для яких модернізують уже наявні рішення
або розробляють нові.

DataArt працює з клієнтами з фінансової індустрії, телекому, охорони
здоров'я, туризму, медіа та "інтернету речей". Клієнти DataArt перебувають
у США та Великій Британії, а розподілені команди фахівців - у центрах розробки
в Україні, Польщі, Вірменії, Аргентині, Росії та Болгарії. Серед клієнтів DataArt
- провідні компанії з найрізноманітніших галузей: Nasdaq, S&P, oneworld
Alliance, Ocado, artnet, Betfair, Tinkoff, skyscanner та сотні інших.

У DataArt гнучкий графік роботи, тому серед наших колег доволі багато
студентів, що поєднують її з навчанням. Тим більше, заняття в університетах
зазвичай відбуваються вранці, а години перебування у нас починаються з
13:00, і необхідний час можна відпрацювати ввечері. Головне, одразу
попередити HR-менеджера та майбутніх колег з проекту щодо своїх
навчальних планів.

Із 2004 року успішно працює наша практикантська програма. За цей час
більше 400 її випускників залишилися в DataArt. Кожен п’ятий фахівець
потрапив до нас через стажування.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
Мета практикантської програми – якнайшвидше вивести фахівця на той рівень,
який дасть йому можливість самостійно працювати в IT-проектах. Тому кожен
практикант розв’язує не абстрактні завдання, а з допомогою досвідченого
куратора бере участь в реальних проектах. І якщо за підсумками стажування
він досягає належного професійного рівня, куратор рекомендує продовжити
співпрацю з практикантом.

47
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Компанія Procter&Gamble Україна
 Національний університет “Львівська політехніка”

32-й ярмарок кар”єри
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НА КОГО МИ ЧЕКАЄМО
Ми чекаємо на початківців-розробників та студентів, які прагнуть
розвиватись разом із DataArt, володіють розмовною англійською мовою
та теоретичними знаннями з обраної технології (.Net, Java, QA, Ruby,
C++, PHP, Python, iPhone, Android та інші).

ПЕРЕВАГИ ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ В DATAART
- Стажери не просто спостерігають за роботою, вони виконують справжні
завдання у реальних проектах та отримують практичні навички розробки.

- Протягом усього стажування практикантові допомагає досвідчений
фахівець, який ділиться з ним своїми знаннями та пояснює, як
організований DataArt.

- Після завершення практики куратор, який добре знає сильні сторони
свого стажера, може рекомендувати його менеджерам проектів.

- Під час стажування практиканти отримують грошову компенсацію.

- Тих, хто успішно пройшов практику, часто запрошують працювати з
DataArt.

Щоб дізнатися про можливість проходження стажування у
вашому місті, надсилайте резюме у довільній формі на

hr@dataart.com.



Львів-2019Львів-2019

32Я
к 32Я

к

5150

УЧАСНИКИ
Організатори

Привітання учасникам Ярмарку кар’єри ректора
Національного університету «Львівська політехніка»,
Голови Ради ректорів Львівщини,
професора Бобала Ю.Я. ...................................................................... .3

Звернення директора Львівського
обласного центру зайнятості Барилюка В.Н. ........................................ .5

Інформаційна підтримка
     Тижневик «Аудиторія»     ...............................................................7
     Газета «Запрошуємо на роботу та навчання» .................................7

Учасники 32-го Ярмарку кар’єри

 1.  Компанія «Cypress Semiconductor» ............................................. ..8
 2.  Компанія «PriceWaterhouseCoopers»........................................... .12
 3.  Компанія «Dialog Semiconductor» ................................................ .14
 4.  ПрАТ «Компанія Ензим» .............................................................. .16
 5.  Nestle Business Services Lviv ....................................................... .18
 6.  Холдинг компаній «OKKO GROUP» ............................................. .20
 7.  Компанія «СіАрЕйч Україна» ....................................................... .21
 8.  ТзОВ «Adelina Call Center» .......................................................... .22
 9.  Корпорація «Енергоресурс-інвест» .............................................. .24
10. Компанія «ZoomSupport». ............................................................ .30
11. KPMG в Україні ............................................................................ .31
12. ПрАТ «ДАТАГРУП» ......................................................................  32
13. Мережа супермаркетів «Сільпо» ................................................. .33
14. Компанія «STRANS» .................................................................... .34
15. АТ «Львівгаз»...............................................................................  36
16. Група компаній «T.B. Fruit» .......................................................... .38
17. Компанія «EY» ............................................................................. .39
18. ТзОВ «Ашан Україна гіпермаркет» ...............................................  40
19. Компанія ZONE3000 ..................................................................... .41
20. IT-компанія Intetics.In.................................................................... .42
21. ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» .........................................................  43
22. ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ»............................................................  44
23. Компанія «DataArt Львів» ............................................................ .46
24. Компанія «Procter&Gamble Україна» ............................................ .47
25. Компанія «Mavista» ......................................................................  48

ЗМІСТ

Фахова практика на логістичному складі в Мюнхені.

Адреса: вул. Куліша, 24, м. Львів, 79058
Тел.: +38 068 062 63 66
Тел.: +38 067 947 40 24
mavista.eu@gmail.com

Ми компанія Mavista – і з нами ти проведеш час у Німеччині, побачиш
трохи світу та привезеш додому чималу суму євриків!

Хочеш Альпів за вікном, чи може на острів, чи краще в містечко поблизу
Амстердаму, Швейцарії чи Австрії, або можливо ти надаєш перевагу
американським гіркам? – це все тобі до снаги, якщо не будеш лінуватись і
якнайшвидше заповниш заявку!

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScjk6NVwmpR7AabWqzyVieyZHCCC0M81Rgmo8ldtRHVbOzOw/
viewform

Зараз проходить набір на фахову практику на найбільшому логістичному
складі в Мюнхені. Винагорода 9,79 Євро на годину, проживання надається,
знання мови не вимагається, вакансія БЕЗКОШТОВНА.

Їдь на стажування або практику в Німеччину та побач як працюють
іноземні підприємства зсередини, стань їхньою частиною, навчись говорити
дзвінке «Morgen» та «Tsch??» і не барися!

У тебе є лише 5 студентських років, щоб реально спробувати проявити
себе в цій країні. Залишай свої контактні дані і наші менеджери тобі все
розкажуть!

Компанія «Mavista»

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