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

на випадок безробіття

Львівський обласний
центр зайнятості

2

У  каталозі розміщена інформація, надана учасниками заходу «Тебе
шукає робота» (28-го Ярмарку кар’єри випускників та студентів закладів освіти
м. Львова), який проводиться  16 травня  2017 року з 10.00  до 16.00 на
проспекті Свободи м. Львова.

Захід організований Львівським обласним центром зайнятості та
Національним університетом «Львівська  політехніка» за сприяння Львівської
обласної державної адміністрації та Львівської міської ради.

Реквізити організаторів:

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

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: logoi@lp.edu.ua або o_logush@ukr.net,
www.lp.edu.ua

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

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

Шановні краяни!

У період, коли природа одягає зелені барви та остаточно
прокидається від зимового сну, Львівський обласний центр
зайнятості традиційно із  Національним університетом
«Львівська політехніка» проводить велелюдний захід «Тебе шукає
робота!».

Цьогорічний ярмарок кар’єри стане 28-им за ліком. З часу, коли
вперше була організована масштабна платформа для співбесіди
пошуковців роботи та працедавців, минуло багато років, зазнало
змін трудове законодавство, удосконалилися форми співпраці з
соціальними партнерами, модернізувався процес пошуку роботи.
Однак незмінним залишилося головне завдання та бажання служби
зайнятості – різними способами поєднувати інтереси тих, хто
шукає заробіток і його пропонує.

У сьогочасних умовах працевлаштування молоді є однією з
найактуальніших проблем, що зумовлена кількома факторами.
Україна стоїть на межі змін, оновлення чи навіть повного
перезавантаження, коли всі надії та сподівання покладаються
виключно на нове покоління, позаяк саме людський капітал завжди
був, є і буде локомотивом економічного зростання країни. Тому
посадовці служби зайнятості докладають максимум зусиль, аби
зберегти талановиті кадри, забезпечити випускників з
новесенькими дипломами роботою з гідним заробітком. Адже
молодечий запал та ентузіазм, креативне мислення, свіжі ідеї –
усе це у комплексі дозволить вітчизняним підприємствам вийти
на новий рівень виробничої діяльності, завоювати європейський
ринок збуту та голосно заявити про себе на світовій арені. Ось
чому так важливо, щоби учорашні вихованці вишів, професійно-
технічних закладів чи школи свідомо обирали фах, реалізовували
творчий потенціал на теренах рідної землі, справно сплачували
податки, розвивали українську економіку, продовжували традиції
батьків і прадідів, шанували мову та культуру.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

Національний університет
«Львівська політехніка»

Швидкий темп росту сучасних технологій змушує всіх нас
освоювати нові методи та механізми роботи. Модернізується й
стиль діяльності служби зайнятості. З метою полегшення
процесу пошуку потрібного персоналу працедавцям цьогоріч
запропонована нова послуга – відеовакансії підприємств, установ,
організацій, каталог яких структуризований за 32 основними
напрямами господарської діяльності. Водночас пошуковці роботи
можуть записати власне звернення до потенційного керівника –
відеорезюме, яке доступне широкому колу користувачів
інтернету, оскільки розміщується на каналі YouTube Львівського
ОЦЗ. Усе більшою популярністю користуються такі послуги
служби зайнятості як семінари, співбесіди та ярмарки вакансій,
що проводяться у режимі он-лайн, електронний кабінет
роботодавця та електронна черга реєстрації безробітних.

Та пропри модернізацію нашої структури, ми не забуваємо й
про старі, перевірені, методи укомплектування вакансій. Адже
затрачені на організацію масштабних заходів зусилля завше
компенсуються високими показниками працевлаштування.
Приміром, на позаторішньому осінньому Фестивалі освітніх
послуг і ярмарку кар’єри, участь у якому взяли 5000 жителів
Львівщини, майже півтисячі відвідувачів знайшли свого
працедавця, а дві тисячі учнів загальноосвітніх шкіл отримали
корисні відомості про різні ремесла, умови здобуття того чи
іншого фаху та перспективи працевлаштування за обраним
напрямом. У 2015 році під час акції «Тебе шукає робота!» 3000
краян пройшли співбесіду з представниками фірм і компаній, майже
550 – домовилися про прийом на роботу, проходження практики
чи стажування, а 1700 – залишили підприємствам своє резюме.
Одне слово, кожен із понад чотирьох тисяч відвідувачів
повернувся додому або з роботою, або з цінною інформацією про
реалії ринку праці.

Сподіваємося, що і цьогорічний діалог просто неба на
центральній алеї міста увінчається успіхом: працедавці знайдуть
кваліфіковані кадри, а мешканці княжого міста Лева оберуть
справу до душі.

Оксана Іванчук,
в. о. директора Львівського обласного центру

зайнятості

У співпраці із працедавцями

У сучасних умовах особливо актуального значення набувають
проблеми працевлаштування випускників вищих навчальних
закладів, найповнішої реалізації їхнього професійного та
особистісного потенціалу. Молоді фахівці, котрі виходять на
ринок праці, неминуче стикаються з різними труднощами.
Допомогти здолати їх і покликані вже традиційні ярмарки кар'єри,
що проводяться спільно Національним університетом “Львівська
політехніка” та обласним центром зайнятості.

Такі масштабні заходи, у яких активну участь беруть
представники працедавців, дозволяють акумулювати зусилля з
реалізації нових ринкових механізмів працевлаштування молоді.
Якщо раніше університетський диплом давав випускникові повагу,
престижну роботу, високу займану посаду, то зараз, на жаль,
цей документ перестав бути простим пропуском в світ великих
можливостей. Для того, щоб реалізувати себе в післявузівському
житті, нинішнім студентам уже з першого курсу необхідно
будувати свою кар'єру. І це стосується не тільки отримання
міцних та ґрунтовних  знань.

Серед вимог, що висуваються до молодих фахівців,
насамперед йдеться про їх здатність до інновацій, розширення
сфери діяльності, готовність до постійного самонавчання,
освоєння знань і навичок щодо нових технологій,  готовність до
ризику, вміння працювати з різними системами мотивації,
керувати людьми  тощо.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-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

Я сподіваюся, що цьогорічний весняний Ярмарок кар'єри
допоможе студентській молоді краще ознайомитися з кадровими
вимогами  працедавців, посприяє  адаптації майбутніх фахівців
до умов роботи сучасних підприємств.

Натомість представники компаній під час діалогу з молоддю
матимуть змогу ближче і докладніше  познайомитись зі своїми
потенційними працівниками, поповнити свою базу даних,
заповнити наявні  вакансії та дібрати кандидатів на вакансії, які
плануються в майбутньому, ознайомити широке коло студентів
та викладачів зі своєю діяльністю. Це дуже добре, коли в питанні
працевлаштування студентської молоді ми знаходимо розуміння
і підтримку у своїх бізнес-партнерів.

Бажаю фірмам-учасникам Ярмарку кар'єри знайти серед
студентів майбутніх фахових керівників  і талановитих
інженерів, які своїм неординарним мисленням та умілими діями
сприятимуть підвищенню ефективності роботи ваших
підприємств!

Водночас зичу нашим вихованцям повністю використати
наданий  шанс знайти потрібну  роботу і розпочати успішну
професійну кар’єру!

Ректор
Національного університету «Львівська політехніка»

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

Львівська обласна державна
адміністрація

Адреса: 79008, Львів, вул. Винниченка, 18
тел.: (+38) 032 299-92-05, факс: (+38) 032 261-23-99,
kancel@loda.gov.ua

Голова Львівської обласної державної адміністрації
Синютка Олег Михайлович

Начальник відділу персоналу та нагород апарату Львівської обласної
адміністрації  Гарматій Ігор Йосипович

Напрями діяльності:
• фінанси
• агропромисловий розвиток
• економічна політика
• соціальний захист населення
• міжнародна технічна допомога та міжнародне співробітництво
• внутрішня та інформаційна політика
• цивільний захист
• охорона здоров’я
• екологія та природні ресурси
• архітектура та розвиток містобудування
• освіта і наука
• розвиток та експлуатація житлово-комунального господарства
• господарсько-технічного забезпечення
• туризм та курорти
• культура, національності та релігії
• фізична культура та спорт
• дорожнє господарство, транспорт та зв’язок
• паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження
• капітальне будівництво
• служба у справах дітей
• державний архів Львівської області.

Потреба у фахівцях:
• адміністративна робота – 6 осіб;
• економічна політика – 4 особи;
• державний архів Львівської області – 1 особа;
• соціальний захист населення – 3 особи;
• агропромисловий розвиток – 3 особи;
• культура, національності та релігії – 4 особи;
• внутрішня та інформаційна політика – 6 осіб;
• освіта і наука – 4 особи;
• дорожнє господарство, транспорт та зв’язку – 4 особи;
• ПЕК та енергозбереження – 4 особи;
• охорона здоров’я – 7 особа;
• екологія та природні ресурси – 2 осіб;
• капітальне будівництво – 8 осіб;
• архітектура та розвиток містобудування – 3 особи;
• служба у справах дітей – 1 особа;
• розвиток  та експлуатація ЖКГ – 4 особи;
• цивільний захист – 2 особи;
• МТД та міжнародне співробітництво – 2 особи;
• туризм  та курорти – 1 особа.

Вимоги до претендентів:
Вимоги  до  осіб,  які  претендують  на  вступ  на  державну  службу

визначенні  статтею  20  Закону  України  «Про  державну  службу»  від
10.12.2015  № 889-VIII

Заробітна плата:
Спеціаліст – 2412,00 грн
Провідний спеціаліст – 2929,00 грн
Головний спеціаліст – 3274,00 грн
Начальник відділу – 4308,00 грн

Львівська обласна державна адміністрація є місцевим органом
виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади, що здійснює
виконавчу владу на території області, а також реалізує повноваження,
делеговані їй відповідною радою.
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Львівська міська рада і програма стажування
«Перший кар’єрний крок»

Керівник: Начальник управління персоналом ЛМР Галина Бордун

Адреса:   м. Львів, площа Ринок, 1

Контакти: Управління персоналом ЛМР
Телефон: 297 58 12, е-mail: kadry215@gmail.com

Програма стажування ЛМР «Перший кар’єрний крок»
Телефон: 297 57 59, е-mail: karyera.lmr@gmail.com

Запрошуємо на роботу:

Львів – це місто інновацій, перспектив та розвитку. Долю нашого міста
формують активні, цілеспрямовані та віддані люди. Завдяки ним Львів
розвивається та приваблює гостей з усього світу.

Основні кваліфікаційні вимоги:
- повна вища освіта;
- відмінне володіння ПК та офісними програмами;
- знання іноземної мови (англійської) вітається;
- досвід роботи у громадських, молодіжних проектів;
- відповідальність та організованість;
- активна життєва позиція;
- бажання навчатись та присвятити свою діяльність тому, щоб творити
місто, в якому хочеться жити!

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

Вакансії:

- інженер-кошторисник (будівельник);
- менеджер проектів;
- економіст;
- спеціаліст Центру надання адміністративних послуг;
- фахівець з документообігу;
- HR-менеджер (спеціаліст з кадрового діловодства);
- працівник Центру туристичної інформації (help-desk).

Запрошуємо на стажування:

Програма стажування – це унікальний проект, що реалізовується
Львівською міською радою. «Перший кар’єрний крок» – це програма, яка
дає можливість молодій людині зрозуміти, як функціонує, розвивається місто,
а головне допомагає усвідомити власну приналежність до громади міста та
визначитися з напрямками власної діяльності, яка б принесла не лише
особистісне, але й суспільне благо.

Для участі в програмі заповніть аплікаційну форму на сайті ЛМР, де вкажіть
бажану сферу стажування, якомога ширше розпишіть, що саме ви хотіли б
почерпнути і чого навчитися.

Ми в соціальних мережах:

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

Чекаємо саме на Вас!
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Адреса: 79014,  м. Львів, вул. Личаківська, 232
(032) 298-98-37; personal@enzym.com.ua

Директор виконавчий – Цегелик Андрій Григорович
Директор з кадрових питань та побуту – Бурко Розалія Олексіївна
Менеджер (з підбору та адаптація 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 наступними спеціальностями:

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

Перевага надається кандидатам за наявності:
Бажання працювати на виробництві
Спеціалізована освіта
Високий рівень знань сучасних технологій
Бажання розвиватися , вдосконалюватися та навчатися новому

«Компанія Ензим» — це найбільший виробник українських
хлібопекарських дріжджів міжнародного рівня, підприємство зі столітньою
історією та традиціями, з широко диверсифікованим бізнесом.

Компанія  відкрита до інновацій, які активно впроваджуються на
підприємстві.

Оплата праці забезпечується розробленою та впровадженою
грейдинговою системою. Середньомісячна стартова оплата праці фахівця
перевищує 8500 грн.

Ензим –  одна з 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 забезпечують імідж
Компанії: 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.

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

Приватне акціонерне товариство
«Компанія Ензим»
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

Адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 73, 79031
Контактні дані: тел. (032) 242-28-07, факс (032) 234-44-90,

електронна адреса LBTZ@ukr.net
Директор підприємства – Тимків Роман Мирославович
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 – 5 осіб,
 Обов'язкова вимога –професійно-технічна освіта (диплом).
 Зарплата – від 4000 грн.
• Інженер-технолог – 5 осіб, зарплата від 5280 грн.

Вимоги: знання технології ремонту та виготовлення приладів
машинобудування, виготовлення шестерень та редукторів.

• Машиніст тепловозу – 2 осіб.
Вимоги: знання призначення тепловозу, його будова, правила підготовки
тепловозу до їзди. Правила обслуговування. Зарплата від 4405 грн.

Інформація про підприємство:
Підприємство засновано у 1944 році. Підпорядковане Державному

концерну «УКРОБОРОНПРОМ». Належить до галузі оборонна промисловість.
На ДП «ЛБТЗ» працює 828 осіб, які виконують роботи з виготовлення,

ремонту та відновлення бронетанкової та автомобільної військової техніки.
Одним з перспективних напрямів, що розвивається,  є виготовлення

бронетранспортера ДОЗОР. Підприємство оснащене сучасними верстатами
та оброблюваними центрами.

Державне підприємство
«Львівський бронетанковий завод»

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

КПМГ – міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські,
податкові та консультаційні послуги. В офісах КПМГ у 155 країнах працює
понад 162 000 професіоналів.
КПМГ здійснює свою діяльність в Україні з 1992 року і надає послуги з
аудиту, оподаткування, бухгалтерського обліку, а також консультаційні
послуги з фінансових питань провідним вітчизняним та міжнародним
підприємствам та організаціям. Офіси КПМГ відкриті у Києві та Львові.
КПМГ – 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 КПМГ.

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.vk.com/kpmggraduate

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

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ФУДЖІКУРА АУТОМОТІВ УКРАЇНА ЛЬВІВ»

Адреса:
Офіс: 79017, місто Львів, вулиця Й. Сліпого, 13
Виробництво: 81085 Львівська обл., Яворівський район, село Підрясне,
вулиця Європейська, 1
Тел.: 0632024001, 0950920390, 0971269769, 0661050008
Електронна адреса для резюме: vkit@fujikura-automotive.com

Генеральний директор – Хорхе Гарсіа Пуенте
Начальник відділу підбору персоналу – Кіт Вікторія Михайлівна

Напрямки діяльності:
Автомобільна продукція

Потреба:
Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній, верстатів та установок –
1000 осіб.

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

Компанія Фуджікура була заснована у 1885р. із головним офісом у Японії
та 52, 409 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.

ТзОВ «Фуджікура Аутомотів
Україна Львів»

Адреса: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 11
Контактні дані:  тел. 270-54-66, 222-26-93, dprz_1@ukr.net

Керівник - Рей Назар Іванович
Відповідальна за добір персоналу - Сімоніченко Марія Олегівна, фахівець
по роботі з персоналом 1 Державного пожежно-рятувального загону Головного
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській
області.

Напрямки діяльності
Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує
державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та
техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також
гідрометеорологічної діяльності. Атестована аварійно-рятувальна служба.

Потреба у  кадрах:
• Водії – 9 осіб;
• Пожежний – рятувальник – 9 осіб.

Вимоги до претендентів:
Освіта – середня, вік до 35 років, придатний до військової служби, фізично

розвинутий, пунктуальність, відповідальність, порядність.
Для водіїв – категорія «В», «С»,  досвід водіння вантажного автомобіля.
Після прийому на роботу проводиться професійне навчання за рахунок

роботодавця.
Інформація про підприємство

1 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області розташований
у м. Львові, в його структурі 2 пожежно-рятувальних підрозділи по охороні
м. Львова. Штат структури налічує 97 осіб.

Основною діяльністю підрозділу є рятування людей та майна, ліквідація
пожеж, аварій, катастроф, надзвичайних ситуацій. Колектив молодий та
дружній. На даному етапі структура на державному рівні проходить
реформування згідно затвердженої програми, яка передбачає  підняття
рятувальної служби до європейського рівня.

1-й Державний пожежно-рятувальний загін Головного
управління Державної служби України з надзвичайних

ситуацій у Львівській області
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”

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

Кондитерська фабрика
«Світоч»

3. Напрямок «Якість та безпека продуктів».
Вимоги до кандидатів:

• студент 4-6 курсу;
• технічна / технологічна освіта;
• знання англійської мови (вище середнього, вільне володіння);
• особиста відповідальність;
• лідерські якості;
• комунікативні навички;
• гнучкість та мобільність;
• здатність швидко навчатися.

Ти отримаєш:
• знайомство з бізнесом найбільшої компанії світу у виробництві продуктів
харчування;
• реальні навички роботи у бізнес-середовищі;
• співпрацю з динамічною командою професіоналів;
• офіційне працевлаштування та оплату праці.

Кондитерська фабрика «Світоч» оголошує конкурс на посади:

Фахівець відділу впровадження ініціатив NCE та Управління
Загальною Продуктивністю (TPM), відділ «Впровадження ініціатив NCE
та управління загальною продуктивністю (TPM)».

Ви будете відповідати за:
• Впровадження ініціативи NCE/TPM на фабриці ;
• Координація впровадження 5S на фабриці;
• Проведення навчань по модулях NCE на усіх рівнях;
• Активна співпраця з людьми - координація роботи Комунікаційної
команди;
• Підтримка ТРМ та робочих груп на лінії;
• Координація вирішення базових проблем (методологія 6 Sigma, kaizen,
DMAIC, SMED).

Основні вимоги до успішного кандидата:
• Знання пакету MS Office (Excel, Word, Power Point та Publisher).
• Досвід проведення презентацій.
• Досвід проведення навчань.
• Знання англійської мови (високий рівень).
• Вміння працювати в команді.
• Ініціативність.
• Уважність до деталей.

Адреса: м. Львів, вул. Ткацька, 10.
Кондитерська фабрика «Світоч» запрошує студентів прийняти

участь у Виробничій програмі стажування:
Мета нашої програми:

підготовка кваліфікованих фахівців та майбутніх лідерів компанії.
Отримавши комплексний досвід у виробництві продукта, кожен учасник
матиме можливість після закінчення програми зайняти одну з провідних
посад в компанії.
Тривалість практики - 1 рік.

1. Напрямок «Охорона праці та навколишнього середовища».
Вимоги до кандидатів:

• студент 4-6 курсу;
• технічна / інженерна освіта;
• знання англійської мови (вище середнього, вільне володіння);
• особиста відповідальність;
• лідерські якості;
• комунікативні навички;
• гнучкість та мобільність;
• здатність швидко навчатися.

Ти отримаєш:
знайомство з бізнесом найбільшої компанії світу у виробництві продуктів
харчування;
реальні навички роботи у бізнес-середовищі;
співпрацю з динамічною командою професіоналів;
офіційне працевлаштування та оплату праці.

2. Напрямок «Engineering».
Вимоги до кандидатів:

• студент 4-6 курсу;
• технічна / інженерна освіта;
• знання англійської мови (вище середнього, вільне володіння);
• особиста відповідальність;
• лідерські якості;
• комунікативні навички;
• гнучкість та мобільність;
• здатність швидко навчатися.

Ти отримаєш:
знайомство з бізнесом найбільшої компанії світу у виробництві продуктів
харчування;
реальні навички роботи у бізнес-середовищі;
співпрацю з динамічною командою професіоналів;
офіційне працевлаштування та оплату праці.
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Інженер-електронік (Інженерно-технічна служба).
Ви будете відповідати за:

• Забезпечення:
- проведення ремонтів, налагодження окремих елементів, блоків,
вузлів та пристроїв електронного обладнання, його правильної
технічної експлуатації;
- зберігання та збереження електронної техніки, запасних частин,
комплектуючих;

• Підготовку:
- ліній до роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів;
- проектів графіків оглядів, випробувань та ремонтів електронного
обладнання, метрологічної перевірки вимірювальних приладів.

Основні вимоги до успішного кандидата:
• Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки
(спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу роботи.
• Вміння працювати в команді
• Ініціативність

Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
 (Інженерно-технічна служба).
Ви будете відповідати за:

• Проведення налагодження ліній на програмному рівні. Перевірку стану
взаємодії всіх вузлів устаткування, усунення асинхронності в роботі
устаткування. Участь у виконанні різних видів ремонту, випробуванні
устаткування і передачі в експлуатацію;
• Попередження, виявлення та усунення технічних несправностей у роботі
устаткування;
• Регулювання вузлів, механізмів та електронних приладів в процесі
роботи;

Основні вимоги до успішного кандидата:
• Середня або середньо-технічна освіта, курси підвищення кваліфікації.
• Стаж роботи за професією налагоджувальника устаткування у
виробництві харчової продукції 5 розряду не менше 1року.
• Вміння працювати в команді.
• Ініціативність.
• Уважність до деталей.

Оператор очисних споруд. (Інженерно-технічна служба).
Ви будете відповідати за:

• Обслуговування комплексу очисних споруд потужністю 250 куб.м. на
добу.
• Здійснення експлуатації аеротенків.
• Миття флотатора, ємностей та інших комунікацій.
• Виконання поточних та  планових профілактичних робіт по
обслуговуванню обладнання очисних споруд (промивання механічної
решітки та видалення накопичених відходів; чистка фільтрів у
повітродувці, заміна мастила і т.п.).

Основні вимоги до успішного кандидата:
• Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією - не менше 1 року.
• Вміння працювати в команді.
• Ініціативність.
• Уважність до деталей.

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів. (Інженерно-технічна
служба).
 Ви будете відповідати за:

• Проведення монтажу, демонтажу, ремонту, випробування, перевірки,
юстування та налагодження контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики (КВПіА): складні і точні засоби вимірювальної техніки та
автоматичного регулювання, контролери; манометри самопишучі,
контактні; автомати живлення, тиску і температури.

Основні вимоги до успішного кандидата:
• Базова або середня спеціальна освіта. Стаж роботи за професією
слюсаря КВПтаА 4 розряду не менше 1 року. Підвищення кваліфікації.
• Вміння працювати в команді.
• Ініціативність.
• Уважність до деталей.

Слюсар–ремонтник. (Інженерно-технічна служба).
 Ви будете відповідати за:

• Капітальний і середній ремонт складного і крупногабаритного унікального
устаткування  та агрегатів.
• Слюсарну обробку деталей і вузлів по 1-2 класах точності.
• Монтаж, випробування, регулювання і здачу відремонтованого
обладнання.
• Відновлення і заміну особливо складних вузлів, механізмів і деталей.

Основні вимоги до успішного кандидата:
• Базова або середня спеціальна освіта. Стаж роботи за професією
слюсаря – ремонтника  5р.,  не менше 1 року. Підвищення кваліфікації.
• Вміння працювати в команді.
• Ініціативність.
• Уважність до деталей.

А також в інженерно-технічну службу на посади:

Токар;
Газоелектрозварник;
Електромонтер
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Вакансії на виробництві:

Машиніст розфасувально-пакувальних машин 6 р.
Машиніст розфасувально-пакувальних машин 5 р.
Рецептурник 5 р.
Пекар 5 р.
Варник харчової сировини та продуктів 5 р.
Вальцювальник сировини та напівфабрикатів 5 р.
Шоколадник 4 р.
Транспортувальник 4 р.
Різальник харчової продукції 4 р.
Рецептурник 4 р.
Приймальник-здавальник 4 р.
Цукерник 3 р.
Укладальник -пакувальник 3 р.
Оформлювач готової продукції 3 р.
Ліфтер  4 р.
Ліфтер  3 р.

Якщо ти прагнеш працювати у динамічній компанії, що об'єднує різні
культури та сфери діяльності, серед цікавих людей та висококваліфікованих
фахівців та готовий до змін, тобі необхідно надіслати резюме на
електронну адресу:

Olena.Barabash@UA.nestle.com,

або зателефонувати 050 380 4353,

фахівець з підбору персоналу Олена Барабаш.

Nestle Бізнес Сервіс Львів (NBS Lviv) – це міжнародний підрозділ Nestle,
який надає послуги світового рівня офісам компанії Nestle в Східній та
Західній Європі, в тому числі Україні, Скандинавським, Балтійським та
Адріатичним країнам, Греції, Італії, а також Японії, Північній Америці, Бразилії
та Колумбії. Ми є експертами в таких важливих бізнес-процесах, як
адміністрування даних персоналу, нарахування заробітної плати,
бухгалтерські операції, підтримка постачань, моніторинг соціальних мереж,
інформаційно-технічна підтримка користувачів.

Bід початку 2011 року і до тепер, команда NBS Lviv зросла від 50 до
понад 1000 працівників, прийняла на обслуговування понад 30 ринків Nestle,
відзначила п’яту річницю створення центру.

NBS Lviv надає молоді можливість отримати навички роботи в бізнес-
середовищі і  практичний досвід під час навчання, та запрошує для
проходження практики, стажування з можливістю подальшого
працевлаштування в компанії.

 NBS Lviv пропонує своїм працівникам:
• Підтримку у розвитку професійно-важливих та особистісних навичок:
курси іноземних мов, адаптаційні програми для новачків, тренінги,
дистанційне навчання, коучинг сесії, наставництво та ін.;
• Кар’єрні можливості та розвиток лідерських якостей;
• Ефективну систему оцінки результатів роботи та досягнень, що
забезпечує прозорість формування пакету  винагород;
• Широкий перелік додаткових благ у соціальному пакеті;
• Позитивну атмосферу, безпечні та комфортні умови праці і відпочинку;
• Можливість проявити себе та брати участь в різноманітних
корпоративних, соціальних і волонтерських проектах та ініціативах
компанії Nestle, спрямованих на створення спільних цінностей.

Якщо ти прагнеш працювати в динамічній компанії, яка об’єднує різні
культури і сфери діяльності, серед цікавих людей та висококваліфікованих
фахівців і  готовий до змін, надсилай своє резюме на адресу
nbs.hr@ua.nestle.com. Маєшь запитання? Звертайся за телефоном: +38 050
4143630. Більше інформації про актуальні вакансії можна отримати на сайті
компанії: http://www.nestle.ua/jobs/vacancy.

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

Nestle Бізнес Сервіс Львів
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Адреса: 79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2,
тел. (32) 297-72-70, (067)350-64-75
www.hlibprom.com.ua,
e-mail: nfranc@hlibprom.com.ua (для резюме)

Генеральний директор: Аверченко Владислав Анатолійович.

Відповідальні за підбір кадрів: Мацієвська Ірина, Стехній Наталя.

Напрям діяльності
виробництво та продаж хлібобулочної та кондитерської продукції.

На сьогоднішній день Компанія оголошує конкурс на заміщення таких посад:

- Бухгалтери
- Логіст
- Програміст
- Аналітик з продажу
- Системний адміністратор
- Водії
- Експедитори
- Працівники виробництва
- Комірники
- Оператори лінії та пакувальних автоматів
- Слюсар

ПАТ «Концерн Хлібпром» одне з найбільших підприємств українського
ринку хліба, яке щодня виготовляє до 300 тонн продукції – хлібної та
кондитерської. В структуру Компанії входить 8 промислових підприємств,
що розташовані у Львівській та Вінницькій областях.

«Хлібпрому» належать такі відомі торгові марки, як: ТМ  «Bandinelli», ТМ
«Grill Bakery», ТМ «Хліб по-львівськи», ТМ «Хлібна Хата», ТМ «Львівський
хліб», ТМ «Любляна».

Публічне акціонерне товариство
«Концерн Хлібпром»

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

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

Компанія приділяє велику увагу питанням підбору персоналу і створенню
сприятливого клімату для роботи та професійного росту. Спеціалісти концерну
підвищують свою кваліфікацію в навчальних програмах за участі 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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ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ»

Адреса: 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 335 (4-й поверх, 5 каб.)
Моб.050 431 69 46, тел. 032 242 21 92  факс 032 242 21 94,
ел. пошта: savkarprty@asnova.com,
або  Martsinkovska.S@asnova.com

Директор – Жестоков Сергій Володимирович.

Начальник відділу персоналу – Дубовик Тетяна Романівна.
Менеджер з персоналу (напрямок продажі, логістика та інші відділи)

–  Марцінковська Соломія Олегівна;
Менеджер з персоналу (напрямок склад)

– Нагірняк Вадим Сергійович;
Менеджер з персоналу (напрямок продукти)

– Кіт Ольга Богданівна;

ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ» - офіційний дистрибутор продукції найбільшого
світового виробника товарів FMCG-сектора - компанії Procter&Gamble та
інших виробників побутової хімії та продуктів харчування.

Шукаємо на роботу та в кадровий резерв:
Торгові представники, мерчендайзери, комплектувальники товарів,
менеджерів з логістики, торгових адміністраторів, експедиторів.

Вимоги до кандидата:
наявність водійського посвідчення категорії В та власного авто; ініціативність,
цілеспрямованість, відповідальність, стресостійкість (торговий персонал).
Навіть якщо у вас не так багато досвіду, але ви відчуваєте, що Вам під
силу виконувати поставлені завдання і розвиватися, - ми Вас чекаємо!
Позитивні погляди на життя будуть додатковою перевагою;)

ЗП обумовлюється під час співбесіди. На ринку даного напряму вважається
однією з найкращих. Постійно моніториться згідно тенденцій змін аналогічного
ринку у напрямі.
Детальніша інформація про компанію, можливості розвитку та кар’єри:

http://savservice.com/uk

Адреса: м. Львів, вул. Федьковича 58, 2-й поверх, к. 207.
контактні номери телефонів: 050 117 90 65, 093 170 16 62
E-mail: hr@acc.com.ua, www.acc.com.ua

Відповідальний за підбір персоналу Мащак Степан

ARCE contact center (www.acc.com.ua)  міжнародна компанія, з 2004 року
надає високотехнологічні послуги провідним страховим компаніям та 
банкам, рекламним і дослідницьким агенціям, операторам фіксованого,
мобільного зв’язку, кабельного та супутникового телебачення, контент-
провайдерам, інтернет-магазинам, дипломатичним представництвам,
в країнах СНД, Європи та Північної Америки.

Кількість працівників компанії більш 600.

Ми пропонуємо роботу   оператор Call-центра.

Гнучкий графік роботи, стабільна та висока заробітна плата, кар’єрний ріст.
Можливість працювати на лінії підтримки візових центрів та розвивати іноземні
мови. Щорічні безкоштовні курси англійської та польської мови для
співробітників компанії.

Основні обов’язки:
•  Прийом вхідних дзвінків.
•  Консультація клієнтів.
•  Реєстрація інформації в базі даних.

Вимоги до кандидата:
• Вільне володіння діловою російською та українською мовами.
• Вища / неповна вища освіта.
• Відповідальність, стресостійкість, комунікабельність.
• Знання ПК на рівні користувача.

ТОВ
«Аутсорсинговий контакт центр»

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

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

ДП «САВСЕРВІС КАРПАТИ»
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Адреса: 79005, м. Львів, вул. Джохара Дудаєва, 20.
тел.: 0993809983, mkolos@arb-tg.com

Керівництво: Амнон Баазов (управляючий партнер),
Адам Пассаглія (управляючий партнер)

Відповідальний за підбір персоналу: Колос Максим Анатолійович

ARB Trading Group – динамічна міжнародна проп-трейдингова компанія
з головним офісом у Чикаго (США) та глобальною мережею торгових залів
від Канади до Індії. Співзасновники компанії — професіонали з 25-річним
досвідом у своїй галузі.

ARB є членом Чиказької товарної біржі та інвестує власний капітал у
торгівлю цінними паперами на фінансових ринках Північної та Південної
Америки, Європи і Азії.

Завдяки індивідуальному підходу ми здатні сформулювати та втілити
стратегію успішного кар’єрного розвитку кожного нашого трейдера.

Вакансія: Ф'ючерсний трейдер. Заробітна плата: від 10000 грн.
Обов’язки:

• Проведення операцій купівлі-продажу похідних цінних паперів за допомогою
електронної платформи на біржах Північної та Південної Америки, Європи і
Азії.

Від кандидатів очікуємо:
• Зацікавленість сферою біржової торгівлі,
• Грунтовні знання з математики,
• Володіння англійською мовою на розмовному рівні,
• Навички концентрації та самодисципліни,
• Вміння працювати в стресових ситуаціях,
• Здатність приймати відповідальні рішення у швидко змінюваних умовах
фінансових ринків,
• Вища освіта у галузі точних наук буде перевагою.
Ми пропонуємо:
• Безкоштовне навчання та оплачуване стажування,
• Конкурентоспроможну заробітну плату з бонусною системою,
• Досвідчений менторинг, професійний ризик-менеджмент та якісну
аналітику,
• Спілкування з успішними колегами з-за кордону.

Надішліть ваше резюме та короткий супровідний лист на адресу:
rekrut@arb-tg.com. Пройдіть відбір та приєднуйтесь до глобальної мережі
професіоналів від Чикаго до Мумбаї!

PwC – одна з найбільших компаній з
надання професійних послуг у світі та
входить в ТОП 20 найкращих
роботодавців для студентів економічних
спеціальностей.

PwC вже більше 20 років присутня на
ринку України і кожного дня ми
докладаємо максимальні зусилля до
розвитку і реалізації професійних
здібностей наших людей.

У своїй роботі ми прагнемо надавати
аудиторські, податкові та консалтингові
послуги найвищої якості.

Обравши PwC, Ви отримуєте:
• роботу, головна цінність якої – якість;
• середовище, в якому цікаво працювати;
• колектив, який діє злагодженою
командою

© 2017 Товариство з обмеженою відповідальністю «ПрайсуотерхаусКуперс»
та Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма
«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)». Всі права захищені.
PwC - фірми-учасниці мережі PwC, зареєстровані в Україні, а в деяких
випадках міжнародна мережа PwC. Кожна фірма мережі є самостійною
юридичною особою. Більш детальну інформацію можна знайти на веб-сторінці
www.pwc.com/structure

.........................................
Реєстрація на сайті
www.pwc.com/jobs
.........................................
PwC Ukraine Careers
Телефон: 044 354 04 04
Факс: 044 354 07 90
.........................................
Контактна особа
Наталія Бексяк /
Відділ підбору персоналу

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

Компанія ARB Trading Group
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ТзОВ «Каргілл Енімал
Нутрішн»

Cargill Animal Nutrition в Україні - Лідер у харчовій промисловості.

Генеральний директор Радослав Міллер
В компанії СагдіІІ Радослав працює понад 16 років, обіймав посади
фінансового директора в Південній Африці та Польщі.

Відповідальні особи по роботі з персоналом:
Менеджер з персоналу Пристайко Мар’яна,

тел.050-410-46-67, Maryana_Prystayko@cargill.com>
Менеджер з адміністративної діяльності Поваляшко Галина,

тел. 050-387-63-74,  Halyna_Povalyashko@cargill.com

Ми завжди чекаємо на цілеспрямованих та комунікабельних та
самоорганізованих спеціалістів даної галузі, котрі прагнуть працювати та
розвиватись в компанії зі світовим іменем.

Наші реквізити:
Поштова адреса: 81070, Україна, Львівська область, Яворівський р-н смт.
Івано-Франкове а/с 5, тел: (032) 236 23 50;  факс: (032) 236 23 53
http://www.provimi.com/,  http://purina-agro.com.ua/

Cargill проводить свою діяльність в Україні вже понад 20 років. На
підприємствах Cargill у різних регіонах України працюють понад 700 осіб. У
2005 році компанія придбала другий олійно-екстракційний завод у Каховці
Херсонської області. А в 2011 році придбали компанію Provimi, зокрема
завод у Яворівському районі Львівської області.

Мета компанії - бути світовим лідером у харчовій промисловості. Місія -
створити особливу цінність. Підхід - бути надійним партнером, демонструючи
креативний підхід та ініціативність. Критерії оцінки - мотивовані співробітники,
задоволені клієнти, багаті спільноти та прибуткове зростання.

Cargill - один з
найбільших міжнародних
виробників і постачальників
харчових, сільськогоспо-
дарських, фінансових та
промислових товарів та
послуг. Компанія заснована в
1865 році. В ній працює понад
150 тисяч людей в 63 країнах
світу.

За останні кілька років у компанії відбулися зміни, котрі стосуються як
переосмислення цінностей та філософії роботи в компанії в цілому, так і заходи
з підвищення культури безпеки та створення сприятливих умов праці. На
кожному складі було встановлено приточну та витяжну вентиляційні системи,
у виробничому обладнанні, що працює у зонах підвищеного ризику,
встановлено систему виявлення займання. У 2015 році на підприємстві
введено в експлуатацію власну свердловину, яка дала змогу забезпечити
належне водопостачання. Впроваджено нову систему експрес-виявлення
мікотокси-нів в зерновій сировині. Восени цього року буде завершено
імплементацію РС5 системи, котра дасть змогу моніторити весь хід
виробництва та забезпечить простежуваність усіх процесів від входу
сировини до відвантаження готової продукції нашим клієнтам. В компанії
використовуємо особливий підхід, який базується на багаторічному досвіді,
котрий дає змогу якнайкраще обслуговувати клієнтів з різними потребами,
зокрема, надання додаткового сервісу у вигляді консультацій провідними
спеціалістами галузі з інших країн, проведення тематичних семінарів, навчань
та організація виставок. Команда професіоналів постійно працює над тим,
аби наші клієнти досягали успіху та розвивались разом з нами.

У 2015 році ТОВ «Каргілл ЕН» отримало нагороду «Краще підприємство
Яворівщини».

В ТОВ «Каргілл ЕН» працюють 80 людей. ОсновноюПродукція компанії
представлена двома провідними світовими брендами - ТМ Purina та ТМ
Provimi, якими користуються малі й середні фермерські господарства, так
і великі промислові господарства та агрохолдинги. діяльністю є виготовлення
и реалізація високоякісних, безпечних та екологічних готових комбікормів,
концентратів, базових сумішей для сільськогосподарських тварин, а також
преміксів, які виготовляють на заводах Cargill в Польщі.

Секрет стабільності та успіху компанії полягає в дотриманні головних
принципів і цінностей та слідуванні п'яти головним цілям компанії, з якими
прямуємо в майбутнє - це цілковита безпека працівників, аби кожен мав
змогу повернутися до близьких цілим та неушкодженим; повне залучення
працівників, де кожен розуміє свою роль та вірить у свою важливість;
орієнтація на клієнта - зокрема створення додаткової цінності для наших
покупців; постійне зростання не тільки фінансове, а й таке, щоб кожен міг
розвиватись та бачити своє майбутнє в компанії; збагачення суспільства -
на підприємстві на постійній основі діє доброчинний комітет, що робить внесок
у покращення умов роботи у сферах освіти, навколишнього середовища і
здоров'я. Метою є не лише виділення коштів, а й спільна праця комітету та
волонтерів - зокрема, серед останніх проектів - придбання шприцевого насоса
в кардіологічне відділення м. Львова, встановлення вікон в Домажирській
загальноосвітній школі, закупівля нових парт учням Новояворівського ліцею,
встановлення ігрового майданчика в с. Ямельня, проекти, присвячені дню
Св. Миколая, прибирання навколишніх територій, їх озеленення тощо.

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

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

Адреси: 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Кармелюка, 12
81200, Львівська обл., м. Перемишляни, вул. Топольна, 1
80600, Львівська обл., м. Броди, вул. Чупринки
Телефон у Перемишлянський підрозділ: +38032 632 39 42
Телефон у Золочівський підрозділ: +38067 570 41 58
Телефон у Бродівський підрозділ: +38067 351 28 41
E-mail: eku@autoelectric.de

Генеральний директор: Гаврильчик Андрій Васильович
Менеджер з персоналу Куйбіда Наталія
PR-менеджер Мельник Галина, +38 067 570 41 58

Напрямки діяльності.
Виготовлення кабельних мереж для провідних автомобілебудівних концернів:
ВMW, Daimler, General Motors та Volkswagen.

Потреба в кадрах:
У зв’язку з розширенням виробництва у Золочівському виробничому

підрозділі та запуском нового масштабного заводу в Бродах триває набір
працівників на всі виробничі ланки.

Найпоширеніша спеціальність на виробництві – монтер кабельного
виробництва. Також відкриті вакансії операторів верстатів, інженерів з
підготовки виробництва та якості, аудитора, механіка-налагоджувача, техніка,
логістів.

Вимоги до претендентів.
Для монтерів кабельного виробництва – уважність, відповідальність, вміння
розрізняти кольори, бажання працювати.
Для операторів верстатів, механіків-налагоджувачів – спеціальна або вища
технічна освіта, досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року, вміння
розбиратись у техніці, знання основних принципів обслуговування та
налаштування техніки.
Для інженерів виробництва, інженерів з якості, аудиторів, логістів – вища
освіта відповідного напрямку, досвід роботи від 1-го року на аналогічній
посаді, бажано знання німецької та/або англійської мови.

Перспектива професійного росту і кар’єри.
Ми постійно вчимо та розвиваємо наш персонал не тільки на базі наших

підприємств в Україні, але й на заводах та підприємствах від материнської
компанії Nexans autoelectric GmbH, які розташовані на території Німеччини,
Румунії та Чехії. На базі підприємства проводяться курси з англійської та
німецької мови, є можливість безкоштовно навчатися та переймати досвід
від найкращих.

Таким чином ми турбуємося, щоб наші працівники завжди були в курсі
всіх інновацій.

Оскільки наша компанія активно розвивається та зростає, разом з нами
зростають в професійному та кар’єрному плані й наші працівники.

Інформація про підприємство.

ТзОВ «Електроконтакт Україна» є дочірньою компанією німецького
підприємства «Elektrokontakt GmbH», яке належить всесвітньовідомому
французькому концерну Nexans.

Вже десять років ТзОВ «Електроконтакт Україна» виготовляє високоякісну
продукцію для концернів BMW, General Motors, VW, Daimler та долучається
до створення легендарних автомобілів.

Історія підприємства розпочалася у 2007 році у місті Перемишляни
Львівської області. З 2008 року в м. Перемишлянах стартувало виробництво
кабельних мереж до автомобілів BMW, яке успішно здійснюється і на даний
час.

У 2011 році відбулося значне розширення виробничих потужностей
підприємства у зв'язку з орендою приміщень у місті Золочеві Львівської
області на базі колишнього Золочівського радіозаводу.  Був укладений
довгостроковий договір оренди цехів, де відбувається виробництво продукції
для автомобілів BMW, Opel, Mercedes, Audi та Porsche.

У 2017 році ТзОВ «Електроконтакт Україна» святкуватиме 10-ліття від
свого заснування. За цей час пройдено значний шлях від виготовлення
кабельних мереж у одному цеху у м. Перемишляни для одного клієнта
концерну BMW до виготовлення різноманітних кабельних мереж у декількох
повністю реконструйованих виробничих цехах у Золочеві для
всесвітньовідомих автомобільних концернів.

Наступним кроком в історії підприємства буде старт третього заводу в
місті Броди Львівської області. Будівництво першої черги Бродівського
виробничого підрозділу буде завершено влітку 2017 року та дасть можливість
знайти стабільну роботу понад тисячі осіб.

ТзОВ «Електроконтакт Україна» є одним з найбільших працедавців
Перемишлянського та Золочівського підрозділу та входить до переліку
великих платників податків. Сьогодні на підприємстві працює понад 1500
осіб, які отримують достойну заробітну плату та різноманітні соціальні гарантії,
зокрема медичне страхування. На заводах ТзОВ «Електроконтакт Україна»
поєднуються світові стандарти та інновації з майстерністю українських
професіоналів. Тож ми в активному пошуку людей у нашу команду, які
допоможуть розвивати завод і разом з якими ми досягнемо поставлених
цілей.
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Поштамт-Центр поштового зв'язку №1
Львівської дирекції

Публічного акціонерного товариства «Укрпошта»

Адреса: 79000, м. Львів, вул. Словацького, 1

Контактні дані: т. 261-53-21, ф. 261-60-35, 255-48-53.
OperLviv_CPZ1@ukrposhta.com

Керівник – Колісніченко Ганна Миколаївна

Відповідальна за підбір персоналу – Демидович Надія Христофорівна

Вид діяльності: поштовий зв'язок

Вакансії:
• оператор поштового зв'язку (24),
• сортувальник поштових відправлень та виробів друку (6),
• листоноша (поштар) (15).

Вимоги:
відповідальність, доброзичливість, бажання працювати, стресостійкість.

Заробітна плата від 3200 грн.

Львівська дирекція
Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд, 22;
79000, м. Львів, вул. Словацького, 1;
тел. 298-66-02, 261-57-06,  факс 276-48-26,
e-mail: office@post.lviv.ua

Директор: Ростов Микола Васильович

Начальник відділу обліку, підготовки, аналізу та руху кадрів:
Солодуха Надія Володимирівна;

Напрямок діяльності:
Поштовий зв'язок;

Потреба:
Водій автотранспортних засобів – 5 вакансій,
оператор поштового зв’язку – 6 вакансій.

Вимоги:
Відповідальність, порядність, добросовісність, сумлінність, стресостійкість,
бажання працювати в колективі, заробітна плата від 3200,0 грн.

Більше ніж 50 послуг для Вас від Укрпошти:

Поштові послуги, фінансові, передплата, доставка пенсій та грошових
виплат, кур’єрська доставка та багато інших супутніх послуг.

Надсилайте поштові відправлення, сплачуйте рахунки, переказуйте гроші
та передплачуйте улюблені видання у найближчих відділеннях Укрпошти та
онлайн!

До Ваших послуг 14.000 відділень та кур’єрська доставка по всій Україні.
Лише з Укрпоштою Ви можете відправити лист, посилку або переказ в будь-
який населений пункт, і Ваше відправлення доставлять точно та вчасно!

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

Львівська дирекція
ПАТ«Укрпошта»

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

Поштамт-Центр поштового зв'язку №1
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

Адреса: м. Львів, вул. Шевченка, 111А

Контактна інформація: +380673226225, hr@tickets.ua, www.tickets.ua

Вид діяльності: продуктова IT-компанія,
туристичне онлайн-агентство №1 України

TICKETS.UA – це продуктова IT-компанія, частина холдингу Tickets Travel
Network, одного з провідних туристичних онлайн-агентств Європи,
сертифіковане в міжнародній асоціації IATA. Tickets.ua — яскравий приклад
того, як компанія з кількома співробітниками за 8 років розвинулася до
потужного бізнесу (500+ співробітників) і стала лідером на обраному ринку.

Вакансії:
• Project manager
• Product manager
• iOS developer
• Бухгалтер
• Treasurer
• HR manager
• IT Help Desk Manager
• Translator (польська-англійська)
• Translator (іспанська мова)
• Translator (німецька мова)
• Контент-менеджер іноземні мови
• Контент-менеджер PL
• Фахівець відділу виписки авіа
• Air Channel Distribution Manager

Резюме надсилати на адресу: hr@tickets.ua

Товариство з обмеженою відповідальністю «КПП ЦЕНТР»

Адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 286 Б та
м. Львів, вул. Промислова,50-52

Контактна інформація: 0673500272, e-mail: kadry@kpp-centr.com.ua

Керівник відділу управління персоналу Оршак Микола Андрійович
Менеджер відділу управління персоналу Піцик Ірина Михайлівна

Сфера діяльності:
продаж автозапчастин, ремонт автомобілів.

Вакансії:
менеджер з продажу автозапчастин,
працівник складу автозапчастин,
графічний дизайнер,
програміст,
слюсар-механік,
маркетолог.

Strans - перша національна мережа супермаркетів автозапчастин до
вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів та автобусів європейського
виробництва.

Запрошуємо на роботу молодих, ініціативних, перспективних людей, які
хочуть досягти фінансового та особистісного успіху в автомобільній сфері.

TICKETSUA Компанія «TICKETS.UA»

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

Компанія «STRANS»
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

ТзОВ  «Науково-виробниче
підприємство «ІМВО»

Адреса: 79069 Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 313 (7 поверх)
Тел./факс: +38 (032) 297-14-44, е-mail: pryjm@imvo.lviv.ua

Директор Висовський Ігор Іванович
Заст. директора по режиму і кадрах Папіж Ігор Євстахович

Вакансії:
інженер-технолог (холодноштампувальні роботи, зварювально-
складальне виробництво)
менеджер з продажу
нач. зварювальної дільниці, механозаготівельної дільниці

РОБОЧІ ПРОФЕСІЇ:
- різальник металу на ножицях і пресах
- штампувльник
- налагоджувальники агрегатних верстатів та ліній
- слюсарі-складальники металоконструкцій
- оператори верстатів з ЧПУ

Зарплата:
інженерно-технічний склад - від 7500 грн., робітники – від 7000 грн.

Пропонуємо також оплачуване стажування без відриву від навчання
студентам 3-6 курсів

На підприємстві існує атестаційна комісія, є можливість підвищення
кваліфікації

Інформація про підприємство.

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 9001:2008

Адреса: 81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Заводська,5;
Тел. 067 240 50 70, електронна адреса: hr.300@bader-leather.com

Генеральний директор – Павлунь Андрій Миколайович
Начальник відділу підбору персоналу Римашевська М.Б.,
Напрями діяльності - пошиття шкіряних сидінь для автомобілів Audi та BMW

Потреба у фахівцях:
• Швачка (бажання працювати, дисциплінованість)
• Оператор розкрійного обладнання (бажання працювати, дисциплінованість)
• Контролер якості (бажання працювати, дисциплінованість, користувач ПК)
• Технолог швейного виробництва (Досвід роботи на аналогічній посаді від
2-х років (бажано), профільна освіта (технолог швейного виробництва);знання
англійської або німецької мови на рівні Intermediate (бажано);впевнений
користувач ПК; відмінне знання та розуміння всіх виробничих процесів)
Сердня заробітна плата понад 6 тис. грн

Інформація про підприємство:
Підприємство ТОВ «Бадер Україна» є українською філією німецької

компанії «БАДЕР Гмбх» – одного з провідних світових виробників
автомобільної шкіри преміум-сегменту.  На українському ринку «Бадер
Україна» уже  понад 10 років. Основний вид діяльності – виробництво шкіри
та шкіряних виробів, їх переробка, виробництво шкіряних елементів та пошиття
шкіряних сидінь для автомобілів Audi та BMW. Філії компанії також є у
Німеччині, Польщі, Мексиці, Уругваї, США, Китаї, Японії, Австралії, Таїланді
та Індії.

Компанія пропонує:
• Високий рівень заробітної плати
• Комфортні умови праці
• Офіційне працевлаштування та дотримання вимог законодавства
• Професійне навчання згідно стандартів підприємства
• Роботу на найсучаснішому обладнанні
• Безкоштовний  доїзд  до та від місця праці
Працівники мають перспективи кар'єрного росту та шанс постійно

удосконалюватись у навичках. Двері компанії завжди відкриті для нових
активних співробітників.

Адреси виробничих потужностей:
• м. Городок, вул. Заводська,5
• с. Кожичі, вул. Дорошенка,2 (кільцева дорога м. Львова)
• с. Сокільники, кільцева дорога, салон світла «Арт-Енерго» — навчальний
центр

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

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

Адреса: Україна, м. Львів, 79037, вул. Б. Хмельницького, 212
Тел. 032 244 24 04, факс 032 244 24 14,
mdslviv@ukr.net, www.mdpop.eu

Директор – Федина Володимир Миколайович
Головний бухгалтер – Лукаш Оксана Зіновіївна

Напрямки діяльності: Виробництво виставкового обладнання
Потреба у спеціалістах:

1. Інженер-конструктор по металообробці:
- Кількість посад - 1 особа;
- зарплата на випробувальний термін (2 місяці) – 7 000 грн., після
закінчення випробувального терміну – 8 000 грн.;

Вимоги:
• вища технічна освіта
• англійська мова (розмовний рівень)
• навики роботи в SolidWorks та AutoCAD
• порядність, цілеспрямованість, відповідальність, пунктуальність,
організаторські здібності, здібність до командної роботи, ініціативність

Обов’язки:
А. Розробка проекту:

• Проектування конструкції виробу
• 3D-моделювання
• Підбір матеріалів

Б. Обчислення вартості проекту:
• Визначення кількості матеріалів, необхідних для проекту
• Обчислення тривалості порізки та інших технологічних операцій
• Проектування упаковки

В. Робота з підрядниками / постачальниками:
• Пошук підрядників / постачальників
• Підготовка креслень для підрядників
• Замовлення матеріалів у постачальників
Г. Підготовка прототипу:
• Складання програми для порізки матеріалу для прототипу
• Порізка матеріалу на потрібні заготовки
• Виконання усіх необхідних технологічних операцій (гнуття, поклейка та
ін.)
• Перевірка розмірів та якості прототипу
• Упаковка та відправка прототипу замовнику

Д. Передача проекту Начальнику виробництва для серійного виробництва.
GUERLAIN, HUGOBOSS, KENZO. Виготовляємо також виставкове

обладнання загального призначення для демонстрації нової продукції
компаній PHILIPS, BRAUN, DUPONT і інших.

ТзОВ «Медіа Дісплей Продакшн» 2. Оператор машин ЧПУ:
Кількість посад – 1 особа;
зарплата на випробувальний термін (2 місяці) – 4 000 грн., після закінчення
випробувального терміну – 5 000 грн.;

Вимоги:
• Бажано мати досвід роботи
• Бажано знання програми Solid Works, основ програмування для ЧПУ,
робота з файлами DXF або DWG
• Бажано знання англійської мови хоча б на мінімальному рівні

Обов’язки:
• організувати виробництво прототипу спільно з інженером-конструктором
• підготувати завершальні креслення програми для ЧПУ
• організовувати всі операції порізки на верстаті з ЧПУ

3. Складальник виробів з пластмас:
Кількість посад – 5 осіб;
Зарплата – 3 200 грн.

Вимоги: досвід роботи не обов’язковий
Обов’язки:

• Збирання заготовок після фрезерування, сортування, очищення.
• Отримання, транспортування і перевірка якості деталей для збірки.
• Збірка-монтаж виробів з кількох деталей або блоків відповідно до
затвердженої планом моделі або ескізу.
• Згинання заготовок згідно заданих шаблонів.
• Збірка-монтаж виробів за допомогою склеювальних матеріалів
відповідно до креслень, склеювання заготовок.
• Випробування виробів на герметичність, правильну геометрію згідно
затвердженого ескізу.
• Розмітка, ручна і механічна обробка деталей, що сполучаються, їх
полірування.
• Пакування і палетування готової продукції.
• Здача готових виробів.

ТзОВ «Медіа ДісплейПродакшн» займається виробництвом виставкового
обладнання, вся продукція експортується до Франції. Переважна більшість
виставкового обладнання виготовляється для парфумерно-косметичної галузі.

 Серед наших клієнтів всесвітньовідомі марки та бренди – SEPHORA,
GUERLAIN, HUGOBOSS, KENZO.

Виготовляємо також виставкове обладнання загального призначення для
демонстрації нової продукції компаній PHILIPS, BRAUN, DUPONT і інших.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

Адреса: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 282.

Контактні дані: тел. 232-07-40, факс: 232-07-49,
e-mail:office@galychyna-avto.lviv.ua

Генеральний директор - Зінкевич Надія Володимирівна

Відповідальний за добір персоналу - 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 4000 - 10000 грн;

Слюсарі з ремонту автомобілів (електрики), 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.;

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

Головний інженер – (на перспективу).
досвід роботи, відповідна вища освіта, відповідні допуски, знання в
організації і проведенні ремонтів, обслуговуванні та експлуатації
устаткування, тепло-енерго мереж, охороні праці тощо)

Адміністратор автомобільного салону
– повний робочий день, зарплата від 3500 грн.

Бухгалтер
– (вища освіта, досвід роботи, вакансія на час декретної відпустки,
зарплата від 4000 грн.)

Прибиральник службових приміщень
– повний робочий день, зарплата 3200 грн.

Двірник – повний робочий день, зарплата 3200 грн.

Приватне акціонерне товариство
«Галичина-Авто»
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28-й Ярмарок кар’єри

Підприємство було засноване чеською компанією PEKMKabeltechnik у 2012
році та разом з PEKM входить в групу американських компаній
CommercialVehicleGroup, історія якої розпочинається з 1989 року.

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 сьогоднішній день підприємство розширює виробництво, планує
створити нові робочі місця та додатково залучити 100 працівників.

На даний момент відкрита масова 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.

ТОВ «ЦВГ Україна»
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

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

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

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

Голова Правління Матвіїшин Володимир Євгенович;

Відповідальний за добір персоналу:
директор з управління персоналом та тарифної
політики - Різенко Сергій Анатолійович,
тел. 239-20-02, е-mail: pryim2@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»

Адреса: вул. Ф. Колесси, 4, корп. 23 А, м. Львів, 79013
тел. (032)258-20-22,258-22-42, факс 258-21-36
ел. пошта: vlp@vlp.com.ua, Інтернет: http:\\vlp.com.ua

Директор: Іван Паров'як
Видавництво Львівської політехніки створене у 1993 році

спеціалізований структурний підрозділ університету, має у редакційно-
видавничий відділ, комп'ютерний і поліграфічний центри, відділ маркетингу і
розповсюдження, центр прикладних інформаційних технологій.

Напрями діяльності:
- літературне, технічне редагування та підготовка видань до друку.
- комп'ютерне  складання,  верстання,  сканування  та  опрацювання графічних
зображень, дизайн та художнє оформлення видавничої продукції,
кольороподіл;
- високоякісний офсетний друк чорно-білої та кольорової продукції (книги,
буклети, плакати, журнали, газети), оперативне тиражування брошур, бланків,
документів;
- маркетингові  дослідження  книжкового  ринку  та  розповсюдження
видавничої продукції.

Видавництво  Львівської  політехніки  має  великий  досвід  видання
навчальних посібників, підручників, монографій та інших книжкових видань,

рекламної  продукції.  Вони  розповсюджуються  не  тільки  серед
вищих навчальних закладів, але й через книготорговельну мережу багатьох
міст України.

Видавництво  активно  впроваджує  у  видавничу  діяльність
технології: електронні публікації, засоби Інтернету.

Ми готові до співпраці зі спеціалістами в галузі видавничої і
поліграфічної справи,  книгорозповсюдження,  інформаційних  технологій,
художниками-дизайнерами.

Вимоги до кандидатів:  добра базова  освіта, знання  інформаційних
технологій, навики роботи з комп'ютером, порядність, відповідальність,
бажання вчитись та вміння працювати в команді.

Ми надаємо  працівникам  можливість  професійного  зростання та
підвищення кваліфікації, цікаву роботу та зручні умови праці. Заробітна плата
залежатиме від професійного рівня та докладених зусиль.

Видавництво
Львівської політехніки
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28-й Ярмарок кар’єри

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

Генеральний директор Балагура Андрій Володимирович
Начальник відділу управління персоналом Русін Христина Василівна
Напрями діяльності - готельно-ресторанний бізнес.

Потреба у фахівцях (у тому числі на перспективу):
покоївка, двірник, чистильник приміщень, кухар, офіціант, бармен,
адміністратор готелю/ресторану.

Вимоги до претендентів:
англійська мова – розмовна, бажання працювати, охайність.
заробітна плата; - від 4000 грн на руки.

Інформація 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.

ПАТ Туристично-Готельний
Комплекс «Дністер».

Адреса: Inflancka 4B, 00-189 Warszawa
Веб-сайт: www.aviva.pl, e-mail: ostap.drivko@aviva.pl

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ
Цікавишся чим ми займаємося в AVIVA? Позбавляємо  людей страху перед
непевним завтрашнім днем. Робимо це протягом  багатьох років і робимо це
добре.  На сьогодні у  світі налічується понад 30 мільйонів клієнтів. Належимо
до лідерів ринку страхування в Європі. Працюємо також на ринках Азії та
Канади. Для наших клієнтів у 16 країнах працює близько 30 тисяч працівників.
AVIVA цінує людей за те, ким вони є, і за їхній внесок у компанію.

ПОТРЕБА У ФАХІВЦЯХ
На сьогодні пріоритетною кадровою потребою є працівники відділів ІТ. Наше
IT це  вагома структура нашої компанії . Ми будуємо і розвиваємо програми,
здійснюємо управління  інфраструктурою, безпекою і проектами. І… постійно
рекрутуємо нових спеціалістів.  Зараз  ми шукаємо осіб у такі секції IT:

• Service Desk Support  – консультація і допомога працівникам компанії в
роботі з корпоративними програмами;
• Business Application Support Administrator – моніторинг процесів програм,
які є  в експлуатації;
• Developer  – програмування помилок системного коду і  розв’язання
проблем, зголошених користувачами програм;
• System administrator – моніторинг і обслуговування систем ІТ;

Вимоги до кандидатів для кожної  секції:
Service Desk Support:

-  знання польської мови на високому розмовному рівні;
-  знання  Microsoft Windows та Microsoft Office.

Business Application Support Administrator:
-  досвід роботи з PL/SQL або Transact-SQL;
-  знання баз даних Oracle, MS i PostgreSQL.

Developer:
-  добре знання сучасних технологій front-end – Angular JS, Backbone,
Bootstrap;
-  знання HTML5, CSS (SASS, LESS).

System administrator:
-  знання операційних систем: Linux Red Hat 7.x, Windows 2012;
-  знання серверів  Red Hat JBoss 7.0 6.4, Tomcat 8.x.x Java 8;
-  віртуалізація x86: VMware vSphere 5.5;
-  знання баз даних: Postgres Plus Advanced Server 9.4 (EnterpriseDB),
Postresql 9.6 9.5, Oracle 12.1.0.2, MS SQL 2016.

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

Компанія «AVIVA»
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

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

Директор: Вторак  Юлія  Ігорівна

Особи відповідальні за підбір персоналу:
Сенютич Ірина Ігорівна (Лео-С)  073 087 22 34;
Чопик Марта Романівна (ТМ «Chocoboom») 0661787763
Литвин Василина Вікторівна (Вухо.Ком) 0686995378

Сфера діяльності:
торгівля, сфера обслуговування

Інформація про Товариство:
На сьогоднішній день компанія «ЛЕО-С» розвивається у  напрямку:

гуртовий продаж мобільних телефонів та аксесуарів, а також: Роздрібна
мережа салонів мобільного зв’язку «Вухо.Ком»; Виробник вафельної та
шоколадно вафельної продукції, що належать до цінової категорії «медіум»
та «медіум+» (Chocoboom) .

Перспективи професійного росту і кар’єри:
Наша Компанія розвивається швидкими темпами. Кожен працівник

отримує можливість рости і динамічно розвиватись разом з компанією,
вдосконалюючи свої професійні навички, розширюючи світогляд  та
отримуючи можливість кар’єрного росту.

Ми запрошуємо працювати разом з нами!
• шукаємо молодих, активних працівників, здатних до швидкого прийняття
рішень, відповідальних та ініціативних.
• шукаємо тих, хто відкритий до спілкування з клієнтами, партнерами та
колегами.
Якщо Ви готові показувати високі результати роботи, постійно підвищувати
свій професійний рівень, Вам подобається спілкуватись з людьми – працюйте
разом з нами!

Компанія «ЛЕО-С»
Потреба в персоналі:

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

Вимоги до кандидатів:
Досвід роботи (бажаний);
Навички ефективної комунікації;
Досвідчений користувач ПК;
Бажання працювати на результат;
Самоорганізованість.

ТзОВ «Лео-С»
Маркетолог (1 ос.):

Вимоги до кандидатів:
Вища освіта за спеціальністю «Маркетолог»;
Досвід роботи в сфері маркетингу від 1 року;
Досвід проведення маркетингових досліджень;
Знання технологій просування товарів та послуг;
Бажане знання мов (російська, англійська);
Комунікабельність, відповідальність, порядність, ініціативність,
креативність;
Аналітичне мислення.

Менеджер з гуртового продажу мобільних телефонів:
Вимоги до кандидатів:

• вища освіта;
• досвід роботи у сфері гуртових продаж;
• орієнтація на досягнення конкретних результатів;
• хороші навички ведення переговорів, вміння переконувати;

Комірник (Зимна Вода)
Вимоги до кандидатів:

• Прийом на склад, зберігання і видача зі складу торговим відділам
товарно-матеріальних цінностей.
• Комплектація замовлень.
• Ведення обліку наявних на складі матеріальних цінностей і звітну
документацію про їх рух.
• Ремонт меблів при необхідності.

Трейд - маркетолог (1 ос.):
Необхідні знання та навички:

• Знання основ маркетингу;
• Знання методів вивчення ринку;
• Вміння планувати та проводити маркетингові дослідження;
• Відповідальність, ініціативність, креативність, бажання розвиватися та
навчатися;
• Аналітичне мислення;
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Шокобум
Територіальний менеджер з продаж  (1 ос.):

Необхідні знання та навички:
• досвід роботи категорійним менеджером, менеджером з дистрибуції,
менеджером з продажу (сфера FMCG);
• орієнтація на досягнення конкретних результатів;
• хороші навички ведення переговорів, вміння переконувати, аналітичний
склад розуму;
• особистісні якості: комунікабельність, системність, аналітичні
здібності, вміння ввести переговори, стресостійкість, бажання
розвиватися;
• готовність до відряджень.

Менеджер з експортних продаж (ЗЕД) – 1 ос.
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

• Вища освіта, бажано ЗЕД;
• Досвід роботи на аналогічній посаді (знання експортно-імпортних операцій)
від 1 року;
• Знання ЗЕД (основні етапи здійснення постачання, супровідної
документації);
• Знання російської та англійської мов (листування, телефонне спілкування,
переклади);
• Впевнений користувач ПК, Microsoft Office (Word, Excel, Outlook), бажано
знання 1С бухгалтерії
• особистісні якості: комунікабельність, системність, аналітичні здібності,
вміння ввести переговори, стресостійкість, бажання розвиватися;
• готовність до відряджень.
• Наявність закордонного паспорту.

Фінансовий аналітик – 1 ос.
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

• Освіта (економіка, фінанси);
• Знання програм MS Excel та 1С8 на високому рівня.
• Швидка орієнтація в фінансових показниках.
• Практичні знання принципів фінансового управління підприємством
(планування, бюджетування, контроль);
• Стратегічний і аналітичний тип мислення;
• Розвинені аналітичні здібності, системність, високий рівень
самоорганізації;
• Пунктуальність,уважність, відповідальність, порядність;

Менеджер з персоналу – 1 ос.
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

• Вища освіта;
• Знання основ підбору та оцінки персоналу;
• Знання офісних програм, знання 1С8- буде перевагою.
• Активна життєва позиція;
• Хороші комунікативні навички, ініціативність, уважність,
відповідальність.
• Націленість на результат, готовність до виконання амбітних завдань,
бажання навчатися та розвиватися, вміння приймати рішення та
сприймати критику
• Перевага надається кандидатам, які брали участь в тренінгах та
семінарах по спеціальності HR та випускникам кафедри психології.

Технолог – 1 ос.
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

• Освіта профільна;
• Знання нормативної бази, технічної документації з якості, безпеки
харчової продукції, виробничої санітарії та гігієни;
• Знання промислового обладнання, технологічних процесів;
• Досвідчений користувач ПК: офісний пакет (Word, Excel),
• Уважність до деталей, наполегливість і завзятість у досягненні цілей;
• Лідерські якості, орієнтація на результат, стратегічне та системне
мислення, чесність, відповідальність;
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Адреса: 79057, м. Львів, вул. Антоновича,102
тел. (032) 295-55-55

Генеральний директор - Мороз Олена Сергіївна

Вакансії:
Інтернет -маркетолог

досвід роботи у сфері GoogleAdwords , просування та  реклама в інтернеті,
середній рівень володіння англійською. Працевлаштовуємо людей з
інвалідністю. Графік роботи з 9:00 до 18:00.

Сестра-медична, акушерка
Диплом за спеціальністю «сестринська справа» або «акушерська
справа», знання комп'ютера на рівні впевненого користувача (офісні
програми).

Обов'язки:
Асистування лікарю на прийомі, ведення медичної документації в
комп'ютері. Виконання доручень головної медичної сестри.
Працевлаштовуємо людей з інвалідністю.

Умови роботи:
Повна зайнятість. Оформлення відповідно до вимог КЗпП України.

Реєстратор медичний
Приємна зовнішність, чітка та грамотна мова, цілеспрямованість,
активність, здатність до швидкого навчання та засвоєння інформації.
Знання комп'ютера на рівні впевненого користувача, знання англійської
мови. Працевлаштовуємо людей з інвалідністю.

Обов’язки:
Зустріч пацієнта, надання консультації щодо послуг, які надає клініка,
створення медичної карти пацієнта, запис на прийом до лікаря.

Перекладач
Вимоги:

вища освіта за спеціальністю «перекладач» (англійська мова). Впевнений
користувач комп. Приємна зовнішність, комунікабельність, привітність.
Готовність до вирішення нестандартних ситуацій.
Умови роботи: понеділок-п’ятниця з 09:00 до 18:00, субота, неділя -
вихідний, повна зайнятість.

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

Обов’язки:
Усний та письмовий переклад документів. Електронна переписка з
партнерами.

Маркетолог
Вимоги:

Освіта вища (маркетинг, економічна, менеджмент)
Досвід роботи: 2?3 роки маркетологом
Наявність власних робіт або активна участь в маркетингових проектах
Впевнений користувач ПК

Обов’язки:
Ефективна участь в реалізації маркетингової стратегії підприємства
Розробка і впровадження рекламних акцій для підвищення продажів.
Моніторинг маркетингової активності конкурентів.
Планування та аналітика продажу послуг
Участь у формуванні нових послуг і цінової політики
Робота з програмою лояльності для клієнтів

Умови роботи:
• п’ятиденний робочий тиждень з 09:00 до 18:00 години
• офіційне працевлаштування
• кар'єрний ріст

Приватне підприємство
«Медичний центр «Інтерсоно»
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

Адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, 3 поверх.
Тел.: +38 (067)-67-124-54, (032) 232-80-93,
електронна адреса i.korolchuk@barkom.ua

Директор Баран Олег Володимирович
Керівник відділу по роботі з персоналом

Корольчук-Циганко Ірина Віталіївна

Напрями діяльності:
Українська компанія, яка займається вирощуванням свиней, великої

рогатої худоби, іншої сільськогосподарської продукції, виготовленням та
реалізацією продуктів громадського харчування через власну торговельну
мережу.

ТМ «Родинна ковбаска» — це мережа магазинів, яка представлена в 11
областях: Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській,
Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Вінницькій,
Житомирській.

Перший магазин «Родинної ковбаски» з’явився у Львові 2001 року. ТМ
«Родинна ковбаска» налічує більше 200 магазинів. Кожен з яких має власний
індивідуальний стиль та особливий дизайн. Тут можна придбати не лише
широкий асортимент м’ясних виробів, а й молочну, овочеву та хлібо-булочну
продукцію. Це високоякісний товар за доступними цінами. А головне —
український!

Наші переваги:
1. Високоякісний продукт за доступною ціною.
2. Лише власна сировина.
3. Більше 100 найменувань ковбасних виробів.
4. Власний м’ясопереробний цех.
5. Власна пекарня.
6. Мережа збуту на території 11 областей.

ТМ «Хліборія» — хліб, булочки, вироби із слойоного тіста, смажена на
олії продукція, торти — таким виглядає асортимент власної пекарні Рецептура
виробів схожа на ту, за якою борошняні вироби готували ще наші бабці:
жодних емульгаторів та харчових добавок. У асортименті — хліб із
натуральних заквасок. Звичайний пшеничний, житній із чорносливом і
зерновими. А також дієтичні вироби, зокрема, хліб із гречаного борошна із
додаванням льону. Загалом ТМ «Хліборія» пропонує більше десяти видів
різноманітного хліба.

ТзОВ «Барком» У асортименті — багет французький, виготовлений за найсучаснішими
технологіями та справжнім французьким рецептом. А також близько 30 видів
здоби з прісного та здобного тіста. З яблучною, вишневою, сливовою,
капустяною та сирною начинками.

На власній пекарні готують також смажені на олії вироби, як солодкі, так
і солоні. Їх виробляють за опарним методом.Серед асортименту випічки ТзОВ
«Барком» — торти, пляцки, тістечка, печиво.

Новий напрямок — слойоні вироби (близько 20 різновидів) та струделі. У
цих виробах за начинку слугують корисні для здоров’я людини яблука,
родзинки, курага та чорнослив. А із домашнього сиру власного виробництва
на пекарні «Баркому» виробляють популярний серед покупців сирник.

Потреба у фахівцях (у тому числі на перспективу);

В ПЕКАРНЮ:
• ФОРМУВАЛЬНИК ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
• КОНДИТЕР
• ТІСТОМІС
• СКЛАДАЛЬНИК ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ
• ПЕКАР
• НАРІЗЧИК ХЛІБА

В ЦЕХ З ВИРОБНИЦТВА КОВБАСНИХ ВИРОБІВ ТА М’ЯСОПРОДУКТІВ:
• ОПЕРАТОР ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ
• ФОРМУВАЛЬНИК КОВБАСНИХ ВИРОБІВ
• ВАНТАЖНИК
• ПАКУВАЛЬНИК
• МИЙНИК ТАРИ
• ОБЛІКОВЕЦЬ (знання 1С)

Вимоги до претендентів:
Досвід не обов’язковий.
МИ ДЛЯ КАНДИДАТІВ:

- Підбираємо зручний графік роботи
- Забезпечуємо обідами та робочим одягом
- Даємо продуктовий пайок
- Організовуємо безкоштовний доїзд з м. Львова та ближніх сіл (місце
роботи – с. Підбірці)
- Своєчасно виплачуємо достойну заробітну плату
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

Адреса: 79021, місто Львів, вулиця С. Петлюри, будинок 47, кв. 10
Контактні дані: тел.: (032)243 54 44, факс: (032)2752770, моб: (063)6009923

e-mail: anna.ushakova@vidadoya.com.ua

Керівник – Палка Ярослав Ярославович

Напрями діяльності: реклама, поліграфія, дизайн.

Інформація про підприємство:
На сьогодні «Від А до Я» є провідною компанією у сфері поліграфії,

рекламного обслуговування та дизайнерських послуг у Західному регіоні,
що працює за провідними стандартами якості.

У роботі “Від А до Я” акценти проставляються на гнучкій ціновій політиці
та уважності клієнтського менеджменту.

Активи підприємства складають п’ятнадцять одиниць обладнання
іноземного виробництва (Німеччини, США, Чехії, Швеції).

Компанія забезпечена комплексом післядрукарських процесів, офіс
повністю укомплектований.

Для найбільш ефективної роботи дизайнерів, студія забезпечена
найсучаснішою оргтехнікою. Клієнтська база напрацьована багаторічним
досвідом компанії на ринку, зареєстрований торговий знак, можлива
перспектива розвитку по франчайзинговій схемі, мережа партнерів, що
активно розвивається, наявність кредитних ліній/ овердрафту,
висококваліфікований та згуртований колектив працівників, налагоджена
система підбору працівників, інноваційний сайт компанії, чітко прописані у
статуті посадові обов’язки кожного з працівників, репутація серед постійних
клієнтів компанії.

Потреба у фахівцях:
Різчик
Обов’язки включають в себе:

• Робота на одноножовій різальній машині ADASTMaxima MS 115;
• Підготовка паперу/картону для подальшої його обробки;
• Порізка та фасування готових виробів;
• Прийом надходжень паперу/картону від постачальників;
• Контроль за чистотою робочого місця;

ТзОВ «Від А до Я» Вимоги:
• Уважність та відповідальність;
• Акуратність;
• Досвід роботи на даній посаді від 1-го року;
• Вміння працювати в команді;

Менеджер по роботі з клієнтами
Обов’язки включають в себе:

• Ведення існуючих клієнтів, пошук та активна робота по залученню
нових;
• Ведення переговорів, проведення зустрічей, презентацій;
•  Організація і контроль обробки замовлень на запити і заявки клієнтів;
• Розробка і підготовка комерційних пропозицій;
• Ведення супровідної документації, включаючи договори;
• Підготовка матеріалів для презентацій та виставок;
• Звітність;

Вимоги:
• Вміння ведення переговорів, проведення презентацій;
• Комунікабельність, порядність;
• Знання документообігу первинної документації;
• Розвинені комунікативні навички, орієнтація на результат,
відповідальність;
• Уміння і бажання навчатися;

Графічний дизайнер
Обов’язки:

• Розробка рекламних концепцій, логотипів, фірмового стилю, брендбуку;
• Розробка макетів поліграфічної продукції (буклети, афіші, каталоги, меню
та інші види рекламної продукції);
• Поліграфічна верстка каталогів, журналів і книг;
• Перевірка та підготовка файлів для друку.

Вимоги:
• Володіння ПК на рівні впевненого користувача;
• Знання і досвід роботи в програмах InDesign, AdobeIllustrator, Photoshop;
• Креативне мислення;
• Художній смак та відчуття стилю;

В свою чергу пропонуємо:
• Комфортабельне робоче місце в офісі.
• Заробітна плата за домовленістю.
• Можливість офіційного працевлаштування.
• Молодий, дружелюбний і перспективний колектив.
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Адреса: 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 226
тел.: 241-88-94, факс: 244-11-02, тел. моб. 067-674-38-40,
е-mail: mc@greencottongroup.com

Директор – СІМОСЕН ЛАССЕ НОРБОРГ
Начальник  відділу кадрів – ЧУХВІЦЬКА МАРІЯ ІВАНІВНА

Підприємству потрібні фахівці:
 - ТЕХНОЛОГИ
 - ШВАЧКИ
 - КОНТРОЛЕРИ ЯКОСТІ

Вимоги до претендентів:
професійна освіта, стаж роботи по спеціальності, наполегливість та старанність.

Напрямки діяльності:
ДП «ГРІН КОТТОН ГРУП ЛЬВІВ» займається пошиттям виробів з

трикотажного полотна, програмуванням узорів для вишивки на багатоголкових
вишивальних автоматах, створенням та виготовленням крою. Випускаємо
великий та різноманітний асортимент жіночого, чоловічого та дитячого легкого
одягу, піжами, постільні комплекти та ін.

 Підтримуємо високі стандарти нашої продукції щодо якості, постійно
оновлюємо асортимент виробів. Для того на підприємстві впроваджуються
нові технології, модерне технічне устаткування, а також створені відмінні
умови праці для спеціалістів. Встановлене сучасне швейне та розкрійне
обладнання, вишивальні автомати, сучасні прінти забезпечують високий
рівень європейської якості швейних виробів.

 Дочірнє підприємство «ГРІН КОТТОН ГРУП ЛЬВІВ» - компанія
міжнародного рівня, робота здійснюється за міжнародними стандартами.
Наші працівники для нас – найважливіше наше надбання.

ДП «ГРІН КОТТОН ГРУП ЛЬВІВ» Філіп Морріс Україна
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Адреса: 79034, м. Львів, вул. Угорська, 22
Тел. (032) 244 21 96, E-mail: stuff@lvivcold.com.ua

Президент Компанії: Богдан Романович Козак
Керівник відділу підбору, оцінки та адаптації персоналу:

Наталія Романівна Бучко
Сфера діяльності:

роздрібна та гуртова торгівля. Детальна інформація про Компанію на сайті:
http://www.lvivcold.com.ua/

Майбутнім працівникам пропонуємо:
роботу у великій українській Компанії, соціальні гарантії, фірмовий дрес-код,
співпраця у команді професіоналів, реальний професійний та кар'єрний ріст

Відкриті позиції:
• директор (з/п від 8000 грн.)
• адміністратор (з/п від 5000 грн.)
• оператор-приймальник(з/п від 4100 грн.)
• продавець-касир (з/п від 4000 грн.)
• касир мобільної групи (з/п 5100 грн.)
• касир торговельного залу
• пекар
• вантажник
• комплектувальник

Наші нагороди
Бренд «Львівхолод» є одним з найбільш популярних та цінних у

Західному регіоні України. Завдяки налагодженій системі постачання,
успішній ціновій політиці та професійному рівню обслуговування, торговельні
об’єкти компанії «Львівхолод» заслужили високу репутацію і ототожнюються
у покупців з послугами високої якості.

У 2009 році компанія «Львівхолод» стала володарем Гран-прі конкурсу-
промоції львівського підприємництва «Обличчя міста». А у 2011 році –
переможцем Всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків», а також
отримала нагороду RetailAwards «Вибір споживачів» у номінації «Краща
мережа Львівщини». З року в рік ТВК «Львівхолод» залишається одним з
кращих платників податків на загальнодержавному рівні та одним із
найпотужніших платників податків та роботодавців у Львівській області.

ТОВ ТВК «Львівхолод»
Мережа продуктових магазинів «Рукавичка»

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

Міжнародна Кондитерська Корпорація ROSHEN — один з найбільших
європейських виробників кондитерських виробів,

оголошує конкурс на заміщення вакансії

МЕНЕДЖЕРА З ПРОДАЖУ.
ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА 12000 гривень

Вимоги до кандидата:
• Вища освіта (допускається незакінчена)
• Наявність авто
• Вік до 27 років
• націленість на результат
• комунікабельність
• вміння працювати в команді

Вимоги до класифікації:
Комунікабельність, наполегливість, бажання навчатись, самодисципліна,
креативність, презентабельний зовнішній вигляд, орієнтація на результат.

Обов’язки:
• Виконання планів продаж
• Контроль дебіторської заборгованості
• Проведення переговорів з клієнтами
• Розвиток і ведення переданої клієнтської бази

Компанія гарантує: офіційне працевлаштування, високу заробітну плату,
амортизація за використання авто, оплата витрат на паливо, мобільний зв’язок,
безкоштовне навчання (тренінг), можливість кар'єрного росту.

Адреса для резюме: R.zl@ukr.net, Тел. +380968442540  Роман

КОМІРНИКИ:
Вимоги:

Досвід роботи на складі бажаний; Уважність; Відповідальність.
Умови роботи:

Офіційне працевлаштування; Графік 5/2 з 12.00 до 21.00.  Дружній колектив
Обов’язки: підбір товару по накладній.

 Адреса: вул. Нова, 20а, с. Малехів Жовківського р-ну
Тел. 224-54-45; Факс 224-55-05;

Директор Поливанчук І. В.
Відділ кадрів Вікторія тел. 0673103736, office.roshengrand@gmail.com

ДП КК «ROSHEN»
ТОВ «Рошен - Гранд»
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Адреса: м.Львів, вул..Золота, 42, 79039
Телефон (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:
Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування – 20 ос.
Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів – 25 ос.
Інженер з метрології – 3 ос.
Контролер газового господарства (по договору ЦПХ або на тимчасові
роботи) – 30 ос.

Вимоги до претендентів:
Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування, підземних
газопроводів:

досвід роботи необов'язковий, є можливість виробничого навчання
освіта: середня, технічна
вік від 18 років
Заробітна плата – 4000 грн.

Інженер з метрології:
повна вища (інженерно-технічна) освіта
впевнений користувач ПК
бажаний досвід роботи у сфері метрології та вимірювальної техніки
Заробітна плата 5500 грн.

Контролер газового господарства:
- освіта професійно-середня, базова вища
-досвід роботи необов'язковий, є можливість виробничого навчання.
Обов’язковим  є  бажання  бути  корисним  підприємству,  працювати  в
команді  на  позитивний  результат.
Оплата по договору – 20 грн.за показник (з фото фіксацією), на тимчасовій
роботі – місячна тарифна ставка 3487 грн.

Публічне акціонерне товариство
по газопостачання та газифікації «Львівгаз» 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 понад 150 років компанія забезпечує усі категорії
споживачів природним та скрапленим 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 24,257 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 Сервісного центру
ПАТ «Львівгаз».

Вже завтра стань працівником успішного підприємства та зроби свій
внесок в історію та розвиток газового господарства Львівщини.
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Адреса: 79041, м. Львів, вул. Городоцька, 205.
електронна адреса: Sales@Lvivagromash.com
Тел.:приймальна (032)259-01-41,відділ кадрів (032)238-43-56

Керівник підприємства: Генеральний директор – Сушко Андрій Іванович

Начальник відділу кадрів - Кондор Ольга Ярославівна

Напрями діяльності підприємства:
Випуск сільськогосподарської техніки для хімічного захисту рослин.

Потреба у кваліфікованих працівниках:
Інженер-конструктор (спеціаліст з гідравлічних систем)
Інженер з сервісного обслуговування  с/г техніки
Менеджер з постачання
Слюсар-електромонтажник
Слюсар-ремонтник

Вимоги до претендентів:
Для інженерів:

висока кваліфікація, відповідальність, вміння користуватися ПК,
проживання у Львові або можливий доїзд .

Для робітників:
спеціальна освіта або досвід роботи у даній галузі.

Перспектива професійного росту і кар’єри:
Для випускників ВЗО,які проявлять організаторські здібності

зарекомендують себе як технічно грамотні та ініціативні спеціалісти чекають
посади начальники цехів,начальники відділів,начальники виробництва.

Для робітників :підвищення кваліфікації,здобуття вищого
розряду,підвищення у посаді,підняття заробітної плати.

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

ТДВ «Львівагромашпроект» Інформація про підприємство та перспективи розвитку:

ВАТ «Львівагромашпроект» утворене у 1996році в процесі приватизації
ГСКТБсільгоспхіммаш, яке було засноване у 1958році. ВАТ
«Львівагромашпроект» реорганізовано шляхом перетворення в Товариство
з додатковою відповідальністю «Львівагромашпроект». Сьогодні ТДВ
«Львівагромашпроект» – головна  організація в Україні,яка займається
науково-дослідними та проектно-конструкторськими роботами зі створення
штангових і вентиляторних обприскувачів,комплексів машин для внесення
рідких мінеральних добрив,агрегатів для внесення рідких мінеральних
добрив,агрегатів для приготування робочих рідин,обладнання для
дезинфікації тваринницьких та інших об’єктів.

На основі сучасної комп’ютерної техніки створене і функціонують
інформаційно-пошукові системи і системи автоматизованого проектування і
контролю.

Колектив ТДВ «Львівагромашпроект» керується чіткою концепцією
управління, прагне до ясної мети:з максимальною ефективністю
використовуючи ресурси, досягати кращих результатів,постійно покращувати
співвідношення якість/ціна,розширювати ринки збуту, налагоджувати ділові
контакти з новими регіонами і країнами ,максимально задовольняти  вимоги
споживачів ,надавати їм максимальну допомогу в ефективному проведенні
робіт по хімзахисту рослин і протруюванню насіння.

Протягом останніх років наші клієнти неодноразово виділяли наші машини
серед інших по ефективності їх використання.

Наявність оригінальних конструктивних рішень ставить розроблені ТДВ
«Львівагромашпроект» машини за основними техніко-економічними і
експлуатаційними показниками в один ряд з кращими  закордонними
аналогами.

Облікова чисельність працівників становить 136 осіб.
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

ТзОВ Агентство економічної
безпеки «ЕФОРТ»

ТзОВ  АГЕНТСТВО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ «ЕФОРТ»

Адреса: вул. Смаль-Стоцького, 15 м. Львів. 79005, Україна
Тел.: відділ кадрів  -   (067) 340-31-78
Тел./Факс: приймальна - (032) 298-93-41
e-mail:office@effort.com.ua, www.effort.com.ua

Генеральний директор – Храмов  Олександр Семенович

Відповідальний за добір персоналу – Тетяна Овчарова

ТзОВ  АГЕНТСТВО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ «ЕФОРТ» (ліцензія МВС України
Серія АВ № 079563 від 23.03.2006 р.) – член Української Федерації  працівників
недержавних  служб  безпеки (УФПНСБ) -  було створено в листопаді  2002
року.

 На високопрофесійному рівні надає послуги:

• фізична охорона об`єктів всіх форм власності
• технічна охорона за допомогою пультів централізованої охорони (ПЦО)
• забезпечення безпеки перевезень, супроводження вантажів, експедиції
цінних паперів та грошових коштів
• забезпечення безпеки проведення масових заходів (міжнародних виставок,
презентацій, турнірів тощо)
• забезпечення особистої безпеки громадян, супроводження VIP-персон.

Потрібні:

охоронники, водії у групу швидкого реагування, інженери пожежно-охоронної
сигналізації, електромонтери ОПС.

Юридична адреса м. Полтава вул. Європейська, 57, 36002
Фактична адреса м.Львів вул. Трускавецька, 15

Тел. 0674029669, Istushkina.a@novaposhta.ua

Генеральний директор Бульба Олександр Михайлович

Фахівець з підбору персоналу (м. Львів) Істушкіна Анна Олександрівна

Напрямки діяльності:
Транспортні перевезення, складська логістика.

Потреба:
Вантажник на повну і часткову зайнятість – 20 чол., Фахівець з приймання
та обробки вантажів 10 чол, касири – 10 чол, кур’єри піші – 5 чол.

Вимоги до кандидатів:
фізично здоровий, з/п в залежності від посади 4500-7000 грн/ міс на руки.

«Нова пошта» - це заснована у 2001 році українська компанія, що
забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок для
фізичних осіб та бізнесу.

Мережа «Нова пошта» складається з більш ніж 2300 відділень, понад
1400 поштоматів для видачі/прийому посилок та 37 сортувально-
перевантажувальних терміналів. Географія мережі «Нова пошта» в Україні
охоплює майже 1000 міст та сіл. Крім доставки у відділення, компанія
здійснює адресну доставку у більш ніж 28 000 населених пунктів.

Автопарк «Нова пошта» налічує понад 3600 автомобілів. За 2016 рік
компанія доставила по Україні понад 110 млн відправлень.

У 2014 році «Нова пошта» вийшла на міжнародні ринки, відкривши
представництва у Молдові та Грузії. Вже за рік, восени 2015-го, компанія
запустила послугу міжнародної доставки у 200 країн світу.

Загальний штат працівників компанії перевищує 22 000 осіб.
Місія компанії – робити доставку легкою для життя і бізнесу, спрощувати

життя клієнтам. Для цього команда «Нова пошта» впроваджує нові продукти
і сервіси, орієнтуючись на міжнародні стандарти та кращий світовий досвід

ТзОВ «Нова Пошта»

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри
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Адреса: м. Львів, вул. Дорошенка, 43, 79007
Електронна адреса: lbaturynska@ukrtelecom.ua

Начальник відділу адміністрування персоналу:
Батуринська Лариса Йосипівна

Спеціаліст з підбору персоналу.
Петренко Роман Володимирович – тел. 261-22-22

Напрями діяльності:
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 фізічних осіб; для малого та середнього бізнесу; для корпоративних
клієнтів)
• Бухгалтер • Економіст
• Спеціаліст з закупівель • Спеціаліст з планування
• Спеціаліст з бюджетування • Електромонтери
• Кабельники-спаювальники • Механік
• Водії

Вимоги до претендентів:
Бажання працювати, бажаний досвід роботи за професією, але

розглядаємо і молодих фахівців.
На вакансії економічного напрямку та сфери закупівель обов’язково

знання MS Excel на рівні впевненого користувача. На вакансії сфери продажів
телекомунікаційних послуг – бажаний досвід роботи в сфері активних
продажів, комунікабельність,ініциативність, активність.

Інформація про підприємство:
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — це:

• Найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні
• Лідер серед провайдерів Інтернет
• Єдиний засновник і учасник  ТОВ «ТриМоб»:  мобільний оператор
стандарту 3G/UMTS

ПАТ «Укртелеком»
Львівська філія

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

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

Адреса: м. Львів, вул. Героїв УПА, 73, 38 корпус
e-mail.: hr_ua@zone3000.net
Телефони: 063-025-15-34, 068-538-57-59, 050-693-29-64
Сайт: https://zone3000.net/

Відповідальні за набір персоналу (рекрутери): Олександра, Маріна

ZONE3000 — це команда активних, молодих, цілеспрямованих людей.
Хочете потрапити в IT компанію, знаючи лише англійську мову? Любите
проявляти ініціативу, подобається спілкуватись з людьми, а проблеми
сприймаєте як виклик? Тоді вам до нас!

Ми міжнародна IT компанія, яка надає послуги технічної підтримки понад
5,5 млн користувачів і входить в десятку топових реєстраторів в світі.

Працюємо за такими напрямками: Доменна реєстрація, Хостинг, SSL
сертифікати.
Вакансії Customer Support, які відкриті в нашій компанії на сьогодні,
передбачають добре знання англійської мови. Пройшовши тест з англійської
мови та безкоштовне технічне навчання, ви зможете потрапити в наш дружній
колектив.

Ми надаємо технічну підтримку клієнтам англійською мовою в чатах та
тікетах. Ми працюємо цілодобово 7 днів на тиждень, 365 днів на рік в 3
зміни по 8 годин кожна, що забезпечує гнучкий графік роботи і можливість
підлаштовувати вихідні або робочі дні на зручні для вас дати та час (також
надаємо таксі за рахунок компанії з вечірньої та на нічну зміну).

Перш ніж ви почнете працювати, ми надамо вам курс навчання, ще й
заплатимо за його успішне завершення. Тривалість в середньому 4-5 тижнів,
в рамках якого вас навчать основним принципам влаштування мережі
Інтернет, основним правилам спілкування з клієнтами, а також —
користуватися основними необхідними програмами та інструментами, які
стануть у нагоді вам у роботі.

Наші проекти:
•         https://www.namecheap.com
•         https://vps.ua/

Цифри:
- понад 5.5 млн користувачів - понад 200 тис. сайтів
- понад 15 років на ринку - 550 працівників у нас в компанії

Робота в ZONE3000 — це чудова можливість стартувати в міжнародному
проекті та побудувати кар’єру в IT компанії!

Компанія ZONE3000
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ТзОВ «Мобіжук»

Адреса: м. Львів, вул. Кульпарківська, 59, 79041
Керівник Рибак Олександр Володимирович
Керівник відділу персоналу Чорній Наталія Ярославівна
Відповідальні за добір персоналу:
Кальченко Оксана Ярославівна, Чемеринська Марія Ігорівна, Липак Галина
Ігорівна та Меренюк Христина Тарасівна (фахівці по роботі з персоналом).

Напрями діяльності:
Роздрібна торгівля
Роздрібна компанія ЖЖУК, мережа, яка створена, щоб піклуватися і

забезпечувати усе, що необхідно для вашого мобільного спілкування з
близькими.

Потреба у фахівцях:
продавець-консультант, 1С-програміст, системний адміністратор, бухгалтер,
дизайнер, барист, інженер з ремонту мобільних телефонів, кухар-кондитер,
менеджер з продажу в інтернет магазин.

1. Менеджер з продажу інтернет-магазину (5500 грн.):
Основні вимоги до кандидата:

• Вища освіта, незакінчена вища;
• Досвід роботи від 1-го року;
• Бажаний досвід роботи в call-center;
• Життєрадісність;
• Пунктуальність;
• Чесність;
• Вміння і бажання працювати.

Функціональні обов’язки:
• Опрацювання замовлення по телефону та через інтернет;
• Контроль та вирішення логістичних завдань;
• Контроль приходу оплати за замовлення;
• Робота з клієнтами.

Необхідні знання та навики:
• Техніка (мобільні телефони, планшети та аксесуари).

2. Інженер з ремонту мобільних телефонів (5000 грн. + 20% від ремонту):
Основні вимоги до кандидата:

• Досвід роботи на аналогічній посаді від 1-го року;
• Робота з паяльним обладнанням;
• Наполегливість;
• Відповідальність;
• Ініціативність.

Функціональні обов’язки:
• Ремонт мобільних телефонів та планшетів;
• Проведення механічного ремонту (модульно);
• Перепрограмування (вітається).

3. Програміст 1С (від 8000 грн., все залежить від досвіду):
Основні вимоги до кандидата:

• Вища освіта (програмування, прикладна математика);
• Знання управлінського обліку та розуміння особливостей бізнес-процесів;
• Досвід роботи з програмування, впровадження та підтримки системи
1С 8;
• Знання інтеграції 1С з іншими системами;
• Здатність швидко навчатись;
• Відповідальність;
• Кмітливість.

Функціональні обов’язки:
• Доробка типових конфігурацій 1С 8.2 УТП;
• Розробка та впровадження згідно ТЗ окремих завдань, супровід і
забезпечення функціонування інформаційної системи на базі 1С.8.

4. Продавець-консультант (від 4500-5000 грн.):
Якщо Ти:

• Цікавишся сучасними технологіями?
• Ти комунікабельний та відповідальний?
• Маєш бажання розвиватись?
• В тебе активна життєва позиція?
Чекаємо саме на тебе в нашій команді!

Ми пропонуємо:
• Оплачуване стажування та навчання;
• Зручний графік роботи (позмінний);
• Конкурентний рівень заробітної плати (ставка + %);
• Кар'єрний ріст та розвиток;
• Дружній колектив.

Твої обов’язки:
• Професійна консультація Клієнтів;
• Продаж мобільних телефонів, аксесуарів, здійснення налаштувань та
поповнення рахунку;
• Забезпечення викладки товару та порядку в магазині;
• Ведення звітності та касової дисципліни.

Вимоги:
• Освіта: професійно-технічна, н/вища, розглянемо кандидатів студентів-
заочників останніх курсів, закінчена вища освіта — надається перевага;
• Досвід роботи в роздрібних продажах (мобільні телефони, аксесуари,
планшети) — надається перевага.
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5. Дизайнер (від 5000 грн.):
Основні вимоги до кандидата:

• Вища освіта, н/вища, середня-спеціальна;
• Знання ПК на рівні досвідченого користувача;
• Досвідчений користувач Photoshop, CorelDraw (Illustrator);
• Розуміння композиції та кольористики;
• Досвід підготовки макетів до друку;
• Відповідальність;
• Уважність;
• Портфоліо.

Функціональні обов’язки:
• Розроблення візуалізації зовнішнього оформлення торгових точок та
внутрішнього розташування меблів;
• Оформлення дизайну макетів поліграфії та картинок для веб-ресурсів.
• Здатність швидко навчатись;
• Відповідальність;
• Кмітливість.

6. Бухгалтер за напрямком (від 5000 грн.):
Основні вимоги до кандидата:

• Вища профільна освіта;
• Досвід роботи на аналогічній посаді від 1 року;
• Знання ПК (1С);
• Вміння працювати з великим об'ємом інформації;
• Відповідальність;
• Уважність;
• Аналітичне мислення;
• Пунктуальність.

Основні функції:
• Залежить від напрямку.

7. Системний адміністратор (від 7000 грн.):
Основні вимоги до кандидата:

• Вища освіта: інформаційні технології;
• Досвід роботи на аналогічній посаді від 3-х років;
• Досвід адміністрування ПК, серверів;
• Знання активного мережевого обладнання;
• Знання системи віртуалізації VMware;
• Знання Microsoft SQL Server;
• Навики роботи з продуктами Kerio;
• Навики роботи з резервним копіюванням та відновлення даних;
• Досвід роботи з системами відеонагляду та контролю доступу;
• Здатність швидко навчатись;
• Відповідальність;
• Кмітливість.

Функціональні обов’язки:
• Підтримка систем на базі Windows (сервери, робочі місця);
• Адміністрування активного мережевого обладнання та AD;
• Налаштування ІТ-обладнання в офісах філій та віддалених магазинах.

8. Бариста (від 4000 грн.):
Основні вимоги до кандидата:

• Досвід роботи - буде перевагою;
• Комунікабельність;
• Енергійність;
• Пунктуальність;
• Чесність.

Функціональні обов’язки:
• Приготування кави;
• Обслуговування гостей на касі;
• Консультація гостей.

9. Кухар-кондитер (від 5000 грн. все залежить від досвіду):
Основні вимоги до кандидата:
• Досвід роботи – буде перевагою;
• Знання технічних карт;
• Комунікабельність;
• Енергійність;
• Пунктуальність;
• Чесність.

Функціональні обов’язки:
• Приготування меню для ТТ;
• Обслуговування замовлень;
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28-й Ярмарок кар’єри

Львівське дочірнє підприємство
Датської компанії «СікаФутвеер А/С»

Адреса: 79019 м. Львів, вул. Городницька, 48А
Напрямок діяльності: Виробництво взуття

Директор підприємства: Яницький Олег Петрович
Телефон: (032) 2521288, факс: (032) 2520043
Електрона адреса:oy@sika.com.ua

Менеджер з персоналу: Баканова Олена Юріївна
Телефон: +38 067 67 47 772
Електрона адреса: sika.footwear.ua@gmail.com

Потреба в співробітниках:
1.Розкрійник матеріалів – 2 вакансії.
Завдання та обов’язки:

- Розкрій сировини на деталі і вироби
- Підбір схем розкрою
- Забезпечення комплектності та парності крою
- Регулювання та наладка спеціального обладнання
Розмір заробітної плати залежить від відсотку ефективності співробітника.
Заробітна плата від 4650 грн.

2. Обробник деталей та напівфабрикатів – 5 вакансій.
Завдання та обов’язки:

- Підготовка деталей взуття до пошиття
- Намазування заготовок клеєм
- Вивертання заду взуття
- Обрізка ниток
Розмір заробітної плати залежить від відсотку ефективності співробітника.
Заробітна плата від 4650 грн.

Інформація про підприємство:
ЛДП ДК «СікаФутвеер А/С» було створено 4 січня 2002 року.  На підприємстві
впроваджені найновіші технології, працює передове високопродуктивне
обладнання, використовуються сучасні матеріали та комплектуючі для
виробництва взуття. ЛДП ДК «СікаФутвеер А/С», спеціалізується на
виробництві спецвзуття для професіоналів різних галузей, котрі цінять
найвищий рівень комфорту, безпеки та довговічності.

ЛДП ДК «СікаФутвеер А/С»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”

28-й Ярмарок кар’єри

Мережа «КумпельГруп»

ТзОВ «КУМПЕЛЬ-2»

Адреса: м. Львів п-кт В. Чорновола 2\б  інд 79058
(032)2295199 тел/факс

Директор Білас Андрій Степанович
Напрямки діяльності: Ресторанна діяльність.

Потреба в офіціантах та кухарях.
Вимоги:

мінімальне знання професії та бажання працювати. Заробітна плата вище
середньої

Інформація про підприємство:
Ресторан галицької кухні , який входить в групу ресторанів «КУМПЕЛЬ ГРУП».
Дана мережа постійно розвивається , тому є постійна перспектива кар'єрного
зростання.

ТзОВ Ресторан Бачевських

Адреса: м. Львів, вул. Шевська 8
моб. тел. 067-779-06-70, tarasyarovyy@gmail.com

Директор - Яровий Тарас Миколайович
Відповідальні за підбір персоналу

Яровий Тарас Миколайович і
Чернишенко Олександр Васильович (шеф-кухар).

Вид діяльності - громадське харчування
Вакансії:

• Кухар холодного цеху -10 осіб;
• Кухар гарячого цеху – 10 осіб;
• Пекар кондитер – 5 осіб;
• Офіціант -5 осіб.

Вимоги: Бажання працювати. Рівень зарплати 3200,00-6000,00.
Інформація про підприємство:

Ресторан входить в мережу КумпельГруп. В 2016 - увійшов в топ 100
найкращих ресторанів України потрапивши в першу десятку. В закладі
використовується найновітніше обладнання та технології. Постійно проходять
навчання та тренінги для персоналу. Є можливість кар’єрного росту.
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Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал»

Адреса: 79017, місто Львів-17, вулиця Зелена, 64
Телефон (032) 275-34-39, факс 276-74-07,
електронна адреса Lvivvodokanal@ukr.net;

Директор Вольський Валентин Володимирович
Начальник відділу кадрів Колодій Надія Михайлівна

Напрямки діяльності підприємства:
надання водопровідно-каналізаційних послуг в т.ч. по очистці стоків
фізичним та юридичним особам;
виконання будівельних, пусконалагоджувальних та проектних робіт на
об’єктах водопостачання та водовідведення;
забезпечення обліку та реалізації послуг підприємства;
експлуатація артезіанських та річних джерел води;
отримання доходів від реалізації водопровідно-каналізаційних послуг,
від виконання інших робіт та послуг.

Потреба у фахівцях:
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 14.
Вимоги:

професійно-технічна освіта за спеціальністю електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустат кування, бажано стаж роботи;
-повна загальна середня освіта, кваліфікований робітник (професійна
підготовка на виробництві за поперед нім місцем роботи), стаж роботи за
спеціальністю не менше 1 року.
З/п.: 3200 - 4000 грн. в залежності від розряду

слюсар аварійно-відновлювальних робіт - 30
Вимоги:

професійно-технічна освіта за спеціальністю слюсар аварійно-
віднослюсальних робіт або слюсар-ремонтник, 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.
З/п: 3200-4600 грн. в залежності від розряду

слюсар-сантехнік приладів обліку - 20.
Вимоги:

професійно-технічна освіта за спеціальністю слюсар-сантехнік санітарно-
технічних систем, бажано стаж роботи;
-повна загальна середня освіта, кваліфікований робітник (професійна
підготовка на виробництві за попереднім місцем роботи), стаж роботи
слюсарем-сантехніком санітарно-технічних систем не менше 1 року.
З/п.: 3300 грн.

машиніст насосної установки - 5.
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.
З/п.: 3200 - 3500 грн. в залежності від розряду.

електрогазозварювальник - 9.
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.
З/п.: 4400 - 5600 грн. в залежності від розряду.

шляховий робітник - 1
Вимоги:

повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи;
З/п.: 3200 грн.

муляр-штукатур - 2
Вимоги:

повна загальна середня освіта, стаж роботи не менше року;
З/п.: 3800 грн.

маляр - 1.
Вимоги:

професійно-технічна освіта за спеціальністю маляр, стаж роботи не менше
1 року; З/п.: 3900 грн.

ЛМКП «Львівводоканал»
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контролер - 2.
Вимоги:

повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи; З/п. 3200
грн.

водій автомобіля - 4.
Вимоги:

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. З/п.: 3700 грн.

слюсар з ремонту автомобілів - 4.
Вимоги:

професійно-технічна освіта за спеціальністю слюсар по ремонту
автомобілів, бажано стаж роботи. 3700-4300 грн. в залежності від розряду.

акумуляторник - 1.
Вимоги:

повна загальна середня освіта,  (професійна підготовка на виробництві
за попереднім місцем роботи), стаж роботи акумуляторником не менше
2 років. З/п. 3900 грн.

Підприємство утворене і функціонує з початку минулого століття,
забезпечуючи 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
ресурсі молодим кадровим потенціалом. ЛМКП «Львівводоканал» готове
прийняти в свій колектив молодих енергійних працівників, готових до праці.
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Управління поліції охорони

у Львівській області
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”

28-й Ярмарок кар’єри

Адреса: вул. Липинського, 44, Львів, 79019,
тел. (032) 252-26-20, факс (032) 252-30-87,
E-mail: lvivska@guard.np.gov.ua

Відділ кадрового забезпечення, кабінети №№ 21, 25,
телефони (032) 252-33-07, (067) 320-15-92.

Начальник Управління поліції охорони у Львівській області
Петрик Андрій Володимирович.

Начальник відділу кадрового забезпечення
Юнак Олександр Ярославович

Заступник гачальника відділу кадрового забезпечення
Горинецький Тарас Олегович.

Запрошуємо на роботу:
• поліцейських та поліцейських-водіїв (219 вакансій);
• цивільних охоронників об`єктів всіх форм власності (62 вакансії);
• черговий пульта пункту централізованого спостереження (4 вакансії).

Основні кваліфікаційні вимоги за цими посадами та умови праці:
- поліцейських та поліцейських-водіїв (вік від 18 років, освіта – не нижче
повної загальної середньої, успішні здача заліків із фізичної підготовки та
проходження професійно-психологічного відбору, відсутність судимості,
проходження медичного обстеження військово-лікарською комісією, для
поліцейських-водіїв – наявність водійських прав категорії «В» та навиків
впевненої їзди, заробітна плата – від 6000 грн. на першому році служби з
перспективою систематичного зростання з урахуванням спеціального звання,
вислуги років і кількості відпрацьованих годин);
- цивільних охоронників об`єктів усіх форм власності (вік від 18 років, освіта
– не нижче повної загальної середньої, проходження професійно-
психологічного відбору та медичної комісії за місцем проживання, відсутність
судимості, заробітна плата – від 3200 грн. на першому році роботи з
перспективою систематичного зростання з урахуванням розряду, стажу
роботи і кількості відпрацьованих годин);
- цивільних чергових пульта пункту централізованого спостереження (бажано
– жінок, досвід роботи на комп’ютері на рівні користувача – обов’язковий,
вік від 18 років, освіта – не нижче повної загальної середньої, проходження
професійно-психологічного відбору та медичної комісії за місцем проживання,
відсутність судимості, заробітна плата – від 3200 грн. на першому році роботи
з перспективою систематичного зростання з урахуванням розряду, стажу
роботи і кількості відпрацьованих годин).
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Адреса: 79034 м. Львів вул. Тернопільська, 44

Директор: Остріков Олександр Ігорович
тел: 0952860003, ел. адреса: o.ostrikov@mhp.com.ua

Менеджер з персоналу: Яковчук Наталія Михайлівна
тел: 067 653 47 19 ел.адреса: n.yakovchuk@mhp.com.ua

Діяльність:
ЛФ ПАТ «МХП» це торгово-логістична компанія, що забезпечує продаж

і доставку продукції ТМ «Наша ряба» в Західному регіоні. Охоплює Львівську,
Івано-Франківську, Закарпатську, Тернопільську та Рівненську області.
Загальна кількість працюючих – 100 чол. Фірма складається з: відділу
бухгалтерського обліку, відділу доставки, складу та торгової команди.

Підприємство входить до групи компаній «Миронівський хлібопродукт»
- провідного аграрного холдингу, лідера ринку у сегменті рослинництва та
птахівництва в Україні. Бренд-портфоліо підприємства включає ТМ «Наша
Ряба», ТМ «Легко», ТМ «Бащинський», «Фуа-гра» та ряд інших. Компанія
присутня у 60 країнах світу, керує 30 підприємствами у різних регіонах України
та об'єднує понад 30 тисяч співробітників.

В даний час, у зв’язку з реформуванням системи управління персоналом
в «МХП», створена Західна регіональна група управління персоналом, що
проводить кадрову роботу на 4 підприємствах та 3 елеваторах в 5 Західних
областях.

Саме у Львівській області здійснює діяльність з вирощування
сільськогосподарських культур на 40 тис.га ТОВ «Захід-Агро МХП», що також
входить до групи компаній «МХП».

Пропонуємо посади на підприємствах групи «Миронівський
хлібопродукт», а також місця для проходження виробничої практики
студентами, та посади для походження стажування молодими спеціалістами
без досвіду роботи.

Львівська філія
ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

Вакантні посади в ЛФ ПАТ «Миронівський хлібопродукт»:

Бухгалтер – 1 вакансія

Вимоги до кандидата:
вища освіта, стаж роботи від 1 року.
Знання Законодавства України, бухгалтерського та податкового обліку,
Бухгалтерія 8.1, 8.2. M.E.Doc.
Вільний користувач Word, Excel, Клієнт-банк, пошта Outlook.

Обов'язки:
Взаєморозрахунки з покупцями та підзвітними особами, звірка з покупцями,
ПДВ, Клієнт-банк, робота з первинними документами, складський облік.
Графік роботи: 5 денний робочий тиждень, з 8:00 до 17:00. Зарплата:5635
грн.

Обліковець первинних бухгалтерських даних (оператор 1С) – 2 вакансії

Вимоги до кандидата:
знання 1C Бухгалтерія 8.2 (можливо після курсів),
вільний користувач Word, Excel, бажано – досвід роботи на складі

Обов'язки:
Виписка первинних документів на реалізацію товару (видаткових накладних),
облік взаєморозрахунків з покупцями, облік складу.
Графік роботи: з 4:00 до 14:00, тиждень робочий / тиждень вихідний.
Вранці довозимо на роботу. Зарплата: 4515 грн.
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Адреса: 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 3
info@luxtour.online, 0630714634

Директор Косандяк Анастасія Андріївна
Відповідальна за добір персоналу Пігор Галина Петрівна

Напрям діяльності – туризм, туроператорська діяльність

Вакансії:  менеджер по туризму – 20 осіб
Обов’язки:

Пошук, підбір турів.
Вміння ефективно представити туристичний продукт клієнту
ведення документації;
пошук та залучення нових клієнтів;
продаж путівок;
просування турів.
надання консультацій прямим туристам та туристичним агентствам.

Вимоги до претендентів:
Вміння переконувати та працювати з запереченнями (буде перевагою)
Відповідальність
Грамотна мова
Комунікабельність
Висока стресостійкість та працездатність
Вміння ефективно представити туристичний продукт клієнту
Досвід ефективних продажів (буде перевагою).
Продаж туристичного продукту
Продаж турів по масових та індивідуальних напрямках;
Продаж та консультація клієнтів по телефону та електронною поштою;
Спілкування з клієнтами в офісі;
Обробка заявок на підбір туру з сайту;
Ведення клієнта до і після купівлі туру на всіх етапах
Заробітна плата 4000 грн + відсоток від продажу.

Luxtour online - український туроператор, створений командою професіоналів
за підтримки партнерів у Лондоні, Німеччині, Канаді та Дубай. Ми спростили
покупку турів за допомогою функції online бронювання задля економії часу
та коштів на 100%.

ТзОВ «ЛЮКСТУР ОНЛАЙН»

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

Юридична адреса: 08162 Київська обл., смт. Чабани, Одеське шосе, 8
Адреса: 79071 м. Львів, вул. Щирецька, 7

Телефон: (032) 242-21-61; (032) 242-21-62; 050) 353-62-97
Електронна адреса: o.deriy@nl.ua

Директор Скавінський Андрій Євгенович,
Провідний фахівець з персоналу Дерій Олена Вікторівна,

Напрями діяльності:
роздрібна торгівля декоративними-будівельними матеріалами

Потреба у фахівцях:
• продавець непродовольчих товарів;
• касир торговельного залу;
• охоронник служби безпеки.

Вимоги до претендентів:
• бажання розвиватись та рухатись вперед;
• особисті якості: комунікабельність та відповідальність;
• розглядаються кандидати без досвіду роботи в торгівельній сфері
Заробітна плата: 5 000 – 7 000*
*зазначено орієнтований рівень доходів

Інформація про підприємство:
Національна мережа декоративно-будівельних гіпермаркетів «Нова Лінія» -
один з лідерів на ринку вітчизняного рітейлу в форматі HomeImprovement і
DIY. Основна стратегія компанії – завжди прислухатися до кожного покупця,
розуміти, що йому необхідно і перебувати в постійному пошуку кращих
пропозицій високоякісних товарів за найдоступнішимицінами. ПрАТ «Нова
Лінія» була заснована на початку 2000 року. Будівельний гіпермаркет «Нова
Лінія» в місті Львові був відкритий 14 жовтня 2006р.

Ми пропонуємо:
• офіційне працевлаштування у стабільній компанії;
• вчасну, офіційну заробітну плату та всі соціальні гарантії;
• премії по результатам робіт;
• корпоративний відпочинок;
• знижки для персоналу;
• кар'єрний ріст та професійний розвиток;
• дружній колектив.

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

Приватне акціонерне товариство
«Нова лінія»

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

Адреса: 79069, м. Львів, вул. Шевченка, 313
L.yasinska@b-biscotti.ua
тел./факс (032) 239-58-08

Директор: Казимірський Іван Миколайович

Начальник відділу з підбору персоналу:
Ясінська Лілія Володимирівна

Основна діяльність компанії:
 виробництво кондитерських виробів

Наші вакансії:
Механік-налагоджувальник:

Вимоги:
• Розглядаємо молодих перспективних спеціалістів.
• Без досвіду роботи, готові запропонувати роботу випускникам з
технічною освітою.
• Готові забезпечити житлом

Пакувальник, пекар, формувальник кондитерських виробів:

Без вимог до досвіду роботи

Пропонуємо:
• Роботу в команді професіоналів з людськими якостями
• Ефективну адаптацію та навчання для кожного нового працівника
• Комфортні умови праці
• Кар’єрний ріст

ТзОВ «Біскотті»

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО-ФУД»

Адреса: Україна, 79040, м. Львів, вул. Городоцька, 367, оф. 406
роб.т. (032) 242-56-75 вн.702

Директор Лесько Ю.А.

Менеджер з персоналу  Барбанюк Ліліана Ростиславівна
м.т.:  +38 097-905-33-82
м.т.:  +38 099-351-25-89

Потреба у фахівцях:
продавці, касири, офіціанти, охоронники, оброблювачі риби, кухарі, пекарі

Мережа «Сільпо» - це найбільша українська мережа   магазинів. Магазини
"Сільпо" орієнтовані на роздрібну торгівлю. Асортимент цих магазинів може
досягати 35 тисяч найменувань продукції.

Магазин «Сільпо» - це магазин, в якому представлений широкий
асортимент продовольчих і непродовольчих товарів.

Практично в кожному магазині мережі гості можуть знайти свіжі і смачні
готові страви, приготовлені нашими кулінарами. В магазинах мережі є власні
пекарні і кондитерські цехи.

Мережа магазинів "Сільпо" входить до складу компанії «Фоззі Груп».

Компанія «Фоззі Груп» була створена в 1997 році, коли в місті Вишневе
відкрився перший магазин оптової та роздрібної торгівлі "Фоззі". Це рік
народження компанії «Фоззі Груп». У 1998 році в місті Києві відкрився перший
магазин «Сільпо»

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ОКСАНА МУХА»

Адреса: м. Львів, вул. Лемківська, 15, 79019
(032) 242 48 12, hr@oksana-mukha.com

Директор Муха Оксана Теодорівна,

Менеджер з персоналу Істоміна Орися Степанівна

Напрямки діяльності:
Виробництво весільних і вечірніх суконь торгової марки «OKSANA MUKHA»,
експорт продукції власного виробництва
Потреба: кравці - 10 осіб.
Вимоги:
досвід роботи від 0,5 року, бажання працювати, розвиватись. Уважність,
охайність і відповідальність. Заробітна плата залежить від виробітку. 3300
грн/міс.

Бренд OKSANA MUKHA – втілення високого художнього смаку,
майстерності дизайнера, в поєднані з європейською якістю та найкращими
матеріалами з усього світу.

Ми активно співпрацюємо з більш ніж 300 партнерами в 30 країнах світу:
партнерські салони в Парижі, Празі, Москві, Ризі, Дубаї, Мюнхені, Мадриді,
Торонто, Єревані, Одесі, Токіо, Тирані, Астані, Вроцлаві, Мельбурні, Кишиневі
(компанія активно розширює мережу офіційних представників) по всій території
світу. Станом на початок 2017 року, компанія «OKSANA MUKHA» співпрацює
з понад 450 партнерам в 50 країнах на 5 континентах.

ТзОВ «Прімоколект. Центр грошових вимог»

Адреса: 79000, Львів, Франківський р-н, Смаль Стоцького, 1, корп. 28
Телефон,0503701568, e-mail: ikoryaeva@primocollect.com.ua

Генеральний директор — Хробак Мар’ян Романович,

Менеджери з персоналу: Ірина Коряєва – Львів, Анна Ляшенко – Київ.

Надання фінансових, юридичних послуг з питань повернень заборгованості.

Потреба:
Операціоністи ( відділ реалізації операційних стратегій), оператори, аналітики

Вимоги:
Вища освіта, (економіст, фінансист, юридичний), на вакансію операціоніст –
чудове володіння Excel, вміння користуватись формулами.

PrimoCollect- це провідна міжнародна група компаній, яка вже 11років є
лідером ринку з обслуговування простроченої заборгованості різного рівня
складності, та спеціалізується на професійних послугах з повернення боргів
та на придбанні портфелів проблемної заборгованості.

PrimoCollect- впевнено зберігає лідерство у своїй сфері бізнесу на
території України (офіси - Київ, Львів) та Росії (офіс – Москва, Рязань), а
також розширює свою діяльність на інших ринках – Польща. В компанії є
чудові можливості навчання, розвитку та кар’єрного зростання.

Компанія «OКСАНА МУХА»

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

УЧАСНИКИ УЧАСНИКИ
Міжнародна Фінансова Група

Компаній ПрімоКолект
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Адреса: 79032, м. Львів, вул. Пасічна, 93.
тел(факс) 241-80-50, e-mail: o.dzoba@duna.ua

Генеральний директор -  Венгер Сергій Зотійович.

Менеджер з персоналу Дзьоба Ольга Борисівна.

Наявні вакансії:
• швачка.

Працівники нашого підприємства забезпечені такими гарантіями:

• офіційне працевлаштування з дотриманням всіх соціальних пільг та гарантій;
• конкурентна заробітна палата;
• комфортні умови праці;
• робота 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 до чого 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 інші.

Ми прагнемо досягати найкращих результатів і запрошуємо всіх
працювати з нами та вносити свою частку в розвиток нашого підприємства
та легкої промисловості України в цілому.

ТзОВ «Українська панчішна компанія»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”

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

Публічне акціонерне  товариство «Галичфарм»

Адреса: 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8
Тел. 294-99-91, факс 294-99-02

Директор виконавчий Блонський Олександр Володимирович

Фахівець з підбору персоналу Папіж Олександра

Напрям діяльності – фармацевтичне виробництво

Потреба в фахівцях:
• Механіки
• Інженери – механіки
• Інженер – енергетик
• Апаратник з екстрагування
• Економіст з нормування праці

На перспективу:
• Економісти з МТЗ
• Логісти
• Хіміки

Підприємству ПАТ «Галичфарм» виповнилось 105 років і з 2005 року
воно входить в склад фармацевтичної Корпорації «Артеріум». На сьогодні
Корпорація є в трійці лідерів вітчизняного фармринку.

Підприємство володіє одними з найсучасніших фармтехнологій  і
займається випуском лікарських форм у вигляді інфузій, ампул, таблеток та
суспензій

ПАТ «Галичфарм»
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Юридична адреса: Львів, 79027, вул. Б.Хмельницького, 116
Поштова адреса:    Львів, 79019, вул. Замарстинівська, 170

   тел. 252-50-69 (відділ кадрів), 231-81-49 (відділ збуту)

Генеральний директор – Возняк Наталія Євгенівна.

Менеджер з персоналу – Стек Галина Ярославівна.

Підприємство виготовляє металообробний інструмент – мітчики та фрези.

Вакансії:
1.  начальник термічної дільниці.
вимоги до претендентів: знання термічної обробки металорізальних
сталей, режимів та методів термічної обробки, вміння працювати у
колективі, організація роботи дільниці, заробітна плата від 4000 грн.;
2. шліфувальник профілю фрез 6 розряду (можливе навчання на робочому
місці з оплатою учнівських), оплата відрядна;
3. різьбошліфувальник 4 – 5 розряду (можливе навчання на робочому
місці з оплатою учнівських), оплата відрядна;
4. токар (операційник) 2 – 3 розряду, оплата відрядна.

На даний час підприємство перебуває у процесі переїзду на нову
виробничу базу, замовлення сформовані на півроку вперед. Є великі
перспективи у зайнятості працівників.

Потребуємо інженерів-технологів з підготовкою за спеціальністю
«Металорізальні верстати та інструменти

ТзОВ «Львівський інструментальний завод»

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

Група компаній TB Fruit

ТОВ «Галіція Трейд»;  ТОВ «ТБ Інжиніринг»;
ТОВ «ТБ ПАК»; ТОВ «Яблуневий Дар».

Адреса: Львівська обл.., Городоцький р-н, м. Городок, вул. Львівська 274 А
     тел/факс (03231) 3-27-84

Засновник Барщовський Тарас Ярославович

Відповідальні за добір персоналу менеджери з персоналу:

Дацко Галина - 0673104691,
Дерко Надія  0673113615,
Грищенко Світлана 0673100462

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 фруктів та ягід в Європі запрошує на роботу:

• Помічник системного адміністратора
• Бухгалтер по заробітній платі
• Бухгалтер
• Бухгалтер з обліку основних засобів
• Молодший бухгалтер/Помічник бухгалтера
• Бухгалтер з матеріального обліку
• Комплектувальник
• Менеджер з експорту
• Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
• Інженер з охорони праці
• Верстатник
• Електрозварник (аргон)
• Інженер-конструктор
• Слюсар механоскладальних робіт

Група компаній TB Fruit

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



Львів-2017Львів-2017

28Я
к 28Я

кУЧАСНИКИ

94

УЧАСНИКИ

95

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

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БЛУ МУН КЛОУЗІНГ»

Адреса: 79019, м. Львів,  вул. Липинського 50А
Контактні дані: (097)96-81-555;   293-03-32;

ел. адреса: bluemoonclothing26@gmail.сom
Директор – Ерган Гуль
Начальник відділу кадрів Стецьків Галина Михайлівна.
Вид діяльності: пошиття легкого жіночого одягу

Потреба у фахівцях:
• швачка — 50 осіб, в перспективі -100 осіб (без вимог до стажу роботи);
• прасувальник — 5 осіб, в перспективі -10 осіб (без вимог до стажу
роботи);
• чистильник тканин, виробів – 10 осіб (без вимог до стажу роботи);
• закрійник – 2 особи (стаж роботи не менше 1 року);
• механік з ремонту швейного устаткування – 2 особи (стаж роботи не
менше 1 року);

Заробітна плата від виробітку (в перший місяць роботи — сталий заробіток)
Підприємство з іноземними інвестиціями, 1 рік на ринку праці України. Нове,
перспективне.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРУЇЗ ПЛЕНЕТ»

Адреса: м. Львів, вул. Дорошенка, 29
Тел. 032 261 10 69, факс 032 261 49 73,
lesya@cruiseplanet.com.ua

Керівник Василів Олександра Ярославівна

Напрямки діяльності – туроператорська діяльність
Потреба:

менеджери з туристичного обслуговування 2- 3 особи,
копірайтер - 1 особа
контентменеджер - 1 особа

Вимоги:
досвід роботи не менше 1 року, відповідальність, знання мов,
заробітна плата - 4000 - 5000 грн. + відсотки

Заснована фірма у 2008 році як туристичний агент, 2012 – туристичний
оператор. Планується розвиток нових напрямків у роботі.

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

Юр.адреса: 81130 с. Сокільники вул. Бічна Львівська 11,
Пустомитівський р-н

Пошт. адреса: м. Львів 79060 а/с 2702
т. 253-74-48, т\ф253-74-62
olga.obryezanova@mathai.de, 067-340-61-54

Директор: Смуток Наталія Федорівна
Начальник відділу кадрів: Обрєзанова Ольга Іванівна

Напрям діяльності:
Виробництво товарних каталогів для реклами фарб для волосся  (склеювання
сторінок каталогу з картону та паперу з наступним монтажем зразків з
синтетичного волосся)

Вакансії:
складальник виробів з картону та паперу – 10 вакансій
Можливе створення робочих місць для людей з вадами слуху.

Вимоги:
кваліфікаційний відбір, проходження медогляду
Заробітна плата: від 3500 до 6000грн. (відрядна система оплати праці)

Кар’єрний ріст:
за результатами роботи: можливість обійняти посаду контролера з якості,
майстра бригади

Інформація про підприємство:
Німецька компанія ТзОВ «Матаі – Україна».  Початок виробничої

діяльності у Львові – липень 2009р. Штат до 200 працюючих.
Сучасні виробничі  та санітарно-побутові приміщення. Цікава різноманітна

робота. Стабільна оплата праці, соцпакет.
Виробництво знаходиться у Львові на вул. Тролейбусна.

ТзОВ «Матаі – Україна»
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ТзОВ «Львівпаб»

Адреса: 79008 м. Львів, вул. Римлянина, 1
Тел. факс (032)229-58-08, s.stekolschykov@stargorod.net

Директор – Сущенко Володимир Євгенович
HR Менеджер – Стєкольщиков Сергій Олександрович

Напрямки діяльності: Ресторанний бізнес, сфера обслуговування.
Потреба:

Кухар – універсал (чоловіки) – 10, Офіціант – 10, Прибиральниця в ресторан
(жінки) – 5, посудомийниця в ресторан (жінки) – 5.
З/плата: кухар – 4800 грн/міс., офіціант – 3200 грн/міс., прибиральниці та
посудомийниці – 3200 грн/міс.

Вимоги до претендентів:
Комунікабельність, дисциплінованість, освіта за спеціальністю, порядність.
Гнучкий графік роботи, можливість кар’єрного росту.

ТОВ «Львівський контакт центр»

Адреса: м. Львів, вул. Федьковича 58, 79015
Тел. 050 117 90 50,  093 175 55 01, hr@adelina.com.ua

Директор Бондар Христина Володимирівна.

Відповідальний за підбір персоналу Солодяк Олег Степанович.

Вакансія
«Менеджер з підтримки клієнтів» в міжнародній компанії:

Стабільний графік з 9 до 18 або гнучкий (ранкова/вечірня зміни)

Продаж товарів/консультація діючих клієнтів – (мобільний зв’язок,
супутникове телебачення, 3G інтернет, логістика) в телефонному режимі по
готовій базі.

Жодних дискримінацій: в нас працюють люди у віці, матусі в декреті,
студенти без досвіду роботи.

Прозоре працевлаштування.
Зарплата від 3200 грн.

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри
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Адреса: 79034, м. Львів, вул. Мишуги, буд.13, корпус 2, офіс 206
    Тел.:(032)253-51-50, e-mail: zit@ukr.net, zit.ohorona@gmail.com

Генеральний директор Лисий Володимир Васильович,
Відповідальний за добір персоналу:
Барабанов Сергій Анатолійович, директор з охоронної діяльності

Напрями діяльності:
обслуговування систем безпеки, діяльність приватних охоронних служб

Адреса: 79034, м. Львів, вул. Мишуги, буд.13, корпус 2, офіс 206
Телефон:(032)253-51-50, e-mail:  zit@ukr.net

Директор Морозов Юрій Васильович,
Напрями діяльності:

електромонтажні роботи, обслуговування систем безпеки, діяльність
приватних охоронних служб.

ТзОВ «ЗІТ-Охорона»

Приватне підприємство «ЗІТ»

Ресторан «Веселі пеньки»
(ФОП  Котеляк  Василь  Едуардович)

Адреса: 790040, м. Львів, вул. Городоцька, 224
Тел.-факс (032)2622202, veseli.penky@gmail.com

Керівник Котеляк  Василь  Едуардович
Напрям діяльності Ресторанне господарство

Потреба в фахівцях
офіціанти, бармени, адміністратор, мангальщик, мийник  посуду, помічник
повара.

Вимоги до претендентів
Ввічливість, охайність, пунктуальність, вміння працювати в
команді,порядність,чесність.

96

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
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Адреса: м. Львів, вул. Великого, 59в.
Керівник Січиокно Олег Вікторович,
Менеджер по персоналу Гоцуляк Людмила Володимирівна,.

067 3746737, lyuda.gotsulyak@gmail.com
Напрям діяльності – харчова промисловість.

Необхідно:
1. Кухар – дві особи,  можливо без досвіду роботи, навчання в процесі
роботи, з окладом – 3500 грн. міс.
2. Бармен – офіціант – дві особи, можливо без досвіду роботи, навчання в
процесі  роботи, з окладом – 3500 грн. міс.
3. Кур’єр – можливо без досвіду роботи, з окладом – 3500 грн. міс.

Мережа кафе – чебуречна, підбирає персонал з врахуванням наступних
особистісних якостей: відповідальність, чесніть та бажання працювати на
спільний результат.
З нашої сторони гарантуємо харчування, дружній колектив та перспективу
кар’єрного та фінансового розвитку  людини.

Адреса: 80431 Львівська обл.,  Кам’янка-Бузький р-н, с. Колоденці, вул.
Івана Франка 11/А, тел./факс  (0322) 47-35-56,
моб. 097 462 92 28, е-mail: hd@ambiente-furniture.com

Керівник  - Мельник Юрій Васильович;
Відповідальна за добір персоналу –  Дублянська  Галина   Петрівна;

Напрями діяльності –  виробництво м’яких меблів;
Потреба у фахівцях:

складальники виробів з деревини,  щвачки,  верстатники деревообробних
верстатів, різальники піно блоків (поролону), комплектувальники;
заробітна плата   -  від 6000 грн.,

Вимоги до претендентів:
відповідальність, дисциплінованість, працьовитість, готовність до навчання.
комфортні умови праці:

Забезпечуємо:
спецодягом та засобами індивідуального захисту;
безкоштовний поїзд до та з місця праці;
організовуємо дозвілля для працівників;
використовуємо різні методи для заохочень:
преміювання, бонуси, планомірне підвищення заробітної плати.

ДП «Амбієнте Ферніче Україна» - це українське дочірне підприємство
Акціонерного товариства «Актона Компані». На сьогоднішній день є одне з
провідних підприємств, що входить в сотню найкращих виробничих компаній
України. Компанія постійно вдосконалює технологію виробництва,
використовуючи сучасне обладнання, високоякісні та технологічні матеріали,
які задовольняють  потреби найвибагливішого споживача. У зв’язку із
збільшенням кількості замовлень та будівництвом нового корпусу,
підприємство створює 150 робочих місць.

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

ДП «Амбієнте Ферніче Україна»

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

ФОП Шейхаєв Різа Аріфович

ТзОВ «Об’єднана мода України»

Адреса: 79066, м. Львів, вул. Вулецька,14
Тел. 2322542, факс 2322538

Директор: Сениш Галина Ярославівна
Начальник відділу кадрів: Мирошниченко Марія Василівна
Напрямки діяльності: виготовлення м’яких меблів.

Про підприємство:
Данська компанія «ХйортКнудсен» – це найбільший виробник та постачальник
м’яких меблів для скандинавського ринку. В Україну підприємство увійшло
зі своїми інвестиціями понад шість років тому, організувавши своє дочірнє
підприємство під назвою ТзОВ «Об’єднана Мода України». Зараз виробничі
підрозділи компанії працюють у Львові, Почаєві, Бродах та Великих Мостах.

Потреба у фахівцях:
Львів: швачки;
Почаїв: швачки, фурнітурники, розкрійники.
Броди: швачки, розкрійники, фурнітурники, оператори
деревообробного устаткування, оператори металообробних верстатів;
Великі Мости : швачки, розкрійники, фурнітурники, оператори
деревообробного устаткування.
Вимоги до претендентів: освіта – середня спеціальна.

Заробітна плата: від 5 000 грн.
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ПАТ «Львівське АТП-14630»

Адреса: 79019, м. Львів, вул. Городницька, 47
2521182 (приймальня), факс 2525134,
e-mail: atp14630lviv@gmail.com

Голова правління - Кузбит Степан Зіновійович
Відповідальна за підбір персоналу -

провідний інженер ВК Бойко Галина Германівна
Вид діяльності:

пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення,
Потреба у кадрах:

водії автотранспортних засобів – 10 осіб
Вимоги:

наявність категорії «D»
Заробітна плата - 5500 грн. в міс.

 Підприємство  займається перевезенням пасажирів на міських,
приміських та міжнародних маршрутах з 1966 р.

ТзОВ
«Управляюча компанія «Зразковий дім»

Адреса: вул. Кульпарківська, 93, м. Львів, 79021, Україна;
0672006565, yk.idealdim@gmail.com;

Керівник: Бормотько Сергій Вікторович;
Відповідальний за набір персоналу:

Приндота Соломія Геннадіївна (юрист);
Напрямки діяльності:

Комунально-господарська, управлінська, виробнича та інвестиційна
діяльність;

Потреба:
Менеджери – 2 од., комерційний директор – 1 од., заступник директора
– 1 од., електрики -4 од., малярі – 4 од., столярі – 4 од., двірники – 15
од., покрівельники – 4 од.;

Вимоги:
Стресостійкість, пунктуальність, акуратність, досвід в роботі, чітке
виконання поставлених задач.
Заробітна плата від 3500,00 до 10 000,00 грн.;

Управляюча компанія «Зразковий дім» – це структура нового часу, яка
динамічно розвивається та спеціалізується на обслуговуванні та управлінні
багатоквартирними будинками, а також іншими  об’єктами нерухомості.

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

Адреса: 02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, буд.144-Б
Тел./факс: +38 044 453-43-11, +38 (050) 331-76-41
www.zodiak-sb.com.ua, e-mail: info@zodiak-sb.com.ua

Керівник Радавицька Олена Леонідівна

Львівьке регіональне відділення
м. Львів, проспект Червоної Калини, 35 офіс 227
050-357-40-37, 050-300-32-45, 050-355-39-46

Підприємство займається охороною діяльністю

Потреба:
Інспектор охорони, контролер охорони, керівники змін і вахт (кількість не
обмежена)

Вимоги до претендентів:
Вік до 55р., бажана служба у ЗС, міцне здоров'я, відсутність судимостей

та перебування на обліку у нарколога і психіатра.
Заробітна плата від 6600 – 11000 грн., офіційне працевлаштування.

Інформація про підприємство:
Охоронна компанія "ЗОДІАК-СБ" знаходиться на ринку охоронних послуг
України з 1994 року. Основною метою діяльності охоронної компанії "ЗОДІАК-
СБ" є професійне надання Замовнику послуг щодо забезпечення надійного
функціонування його бізнесу з максимальним дотриманням інтересів
Замовника та суворим дотриманням вимог чинного законодавства України.

ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ФІЛІЇ
Центральний офіс розташований в м. Києві. Компанія має регіональні
представництва (філії) в областях України. В найближчий час планується
відкриття ще декількох філій.

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Охоронна компанія "ЗОДІАК-СБ" несе повну матеріальну відповідальність
згідно з умовами договорів про надання послуг з охорони, а також здійснює
страхування своєї відповідальності за шкоду, заподіяну майну Замовника
внаслідок неналежного надання послуг з охорони.

УЧАСНИКИ

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

ТзОВ «Зодіак – СБ»
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри
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Філія ПАТ «Карлсберг Україна»
«Львівська пивоварня»

Адреса: 79007, м. Львів, вул. Клепарівська, 18
Тел.: +38 (032) 294 80 03. Факс: +38 (032) 294 80 07

Директор заводу: Олійнічук Олексій Сергійович

Провідний спеціаліст з персоналу Снежинська Оксана Миколаївна

Напрями діяльності:
виробництво пива та безалкогольних напоїв

Вакансії:
Інженер-електронік
Основні вимоги:

• Вища технічна освіта, досвід роботи не менше 1 року на аналогічній
позиції, бажано на підприємстві харчової промисловості;
• Досвід роботи з промисловим обладнанням, розуміння принципів роботи
та простого ремонту основних контрольно-вимірювальних приладів
(датчики температури, тиску, положення, витрати, провідності і т.д.);
• Досвід роботи з програмованими логічними контролерами (PLC) та
системами людино-машинного інтерфейсу (HMI), бажано фірми Siemens
(Simatic, ProTool, WinCC, WinCCflexible);
• Вміння читати електричні схеми та діагностувати несправності
обладнання спираючись на них;
• Розуміння принципів роботи баз даних;
• MS Windows, Outlook, Word, Excel, Access; бажано MS SQL Server,
AutoCAD, мови програмування сімейства .Net;
• Знання англійської мови: Pre-intermediate - Intermediate Level

Основні обов'язки:
• Забезпечення експлуатації автоматичних систем управління;
• Проведення діагностики, профілактики і ремонту діючих
автоматизованих систем;
• Виявлення та ліквідація несправностей в роботі електронних пристроїв;
• Проведення перевірки і налагоджування схем промислової автоматики
• Забезпечення підтримки справності електрообладнання.

Графік роботи - позмінний (денна/нічна зміни по 12 годин)
Заробітна плата: від 13000 грн

Оператор лінії цеху розливу, механік
Обов'язки:
Своєчасне технічне обслуговування автоматів цеху розливу.

Попередження, виявлення та усунення дефектів під час роботи
обладнання. Проведення ремонтів

Вимоги до кандидатів:
Технічна освіта (бажано механік)
Досвід роботи на автоматичних лініях бажано навики роботи з комп'ютером
відповідальність
бажання розвиватись

Умови роботи: змінний графік 12 годин. Заробітна плата: від 7000 грн

Водій навантажувача
Вимоги:

• Діючі посвідчення: водія електричного навантажувача, водія авто
навантажувача.
• Досвід роботи в складах, які керуються системами WMS.
Обов'язки:
• Забезпечення: своєчасного прийому, зберігання та відпуску товарно-
матеріальних цінностей за системою WMS,
• Безпечне складування тари, готової продукції, матеріалів, сировини з
використанням :автонавантажувача, електричний візок, штабелер,
відповідно до встановлених правил.

Умови роботи: змінний графік 12 годин. Заробітна плата: від 8000грн

Акумуляторник, слюсар з ремонту
Основні вимоги:

• Технічна освіта;
•  Досвід роботи від 2 років;
Знати:
• Правила експлуатації акумуляторних батарей. Основи електротехніки.
Конструктивну будову і принцип роботи однотипних акумуляторних
батарей. Будову апаратів і приладів, які застосовуються під час ремонту
та обслуговування акумуляторних батарей.
• Конструкцію та будову перевантажувальної техніки: автонавантажувачі
з двигунами внутрішнього згоряння, електричні автонавантажувачі,
електричні візки, штабелери, ручні гідравлічні візки.
• Правила технічної експлуатації перевантажувальної техніки:
автонавантажувачі з двигунами внутрішнього згоряння, електричні
автонавантажувачі, електричні візки, штабелери, ручні гідравлічні візки.
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Зони відповідальності:
• Зарядка акумуляторних батарей всіх типів.
• Прийом і видача акумуляторних батарей.
• Заміна акумуляторних батарей в навантажувальній техніці: електричні
навантажувачі, електричні візки, за допомогою кран-балки, штабелера.
• Забезпечення безперебійної і безаварійної роботи закріпленого
обладнання.
• Вживання заходів з усунення технічних несправностей навантажувачів.
• Технічне обслуговування та ремонт навантажувальної техніки:
автонавантажувачі з двигунами внутрішнього згоряння, електричні
автонавантажувачі, електричні візки, штабелери, ручні гідравлічні візки.

Умови роботи: змінний графік 12 годин. Заробітна плата: від 8000 грн

Оператор котельні, машиніст холодильних установок
Основні вимоги:

• Технічна освіта;
• Досвід роботи з теплоенергетичним обладнанням;
• MS Office – рівень користувача;
• Відповідальність
• Уважність до деталей
• Вміння швидко навчатись
• Ініціативність
• Комунікабельність
 Зони відповідальності:
• Підтримувати справний стан і функціонування згідно нормативно-
технічної документації обладнання котельні, дільниці водопідготовки,
холодильно-компресорного цеху;
• Контролювати технологічні параметри (тиск, температура) та
підтримувати найпродуктивніший режим роботи обладнання;
• Проводити аналіз води, яка подається на виробництво та аналізи води,
конденсату на котельні;
• Виявляти і усувати причини порушень технологічних (виробничих)
процесів, браку (зниження якості) продукції, понаднормових витрат
сировини і матеріалів пов'язаних з роботою обладнання і системи цеху;
• Дотримуватись діючих правил та норм по охороні праці та техніці
безпеки;
• Підтримувати належний задовільний, санітарний стан робочого місця,
обладнання.

 Умови роботи: змінний графік 12 годин. Заробітна плата: від 7000 грн

Ми пропонуємо:
• Роботу в міжнародній компанії
• Офіційне працевлаштування
• Медичне страхування
• Можливість професійного розвитку.

Інформація про підприємство:

Carlsberg Ukraine є частиною CarlsbergGroup, однієї з провідних
пивоварних груп у світі з великим портфелем брендів пива та інших напоїв.
Бренд Carlsberg є одним із найвідоміших пивних брендів у світі, а бренди
Балтика, Carlsberg і Tuborg входять до числа найбільших брендів у Європі.
У CarlsbergGroup працюють понад 42 000 осіб, а продукція Групи продається
на більш ніж 150 ринках світу. За підсумками 2016 року CarlsbergGroup
продала близько 35 мільярдів пляшок пива*. Лідер з виробництва пива на
ринку України.

До складу CarlsbergUkraine входять заводи в м. Запоріжжя, м. Київ та
м. Львів. У компанії працює понад 1500 чоловік. У портфель Carlsberg в
Україні входять пиво, алкогольні та безалкогольні напої таких торговельних
марок: «Львівське», Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, «Арсенал»,
«Жигулівське Запорізького Розливу», «Хмільне», «Квас Тарас», Somersby,
Guinness, Seth&Riley'sGarage, Harp, Warsteiner, Grimbergen та інші.

Додаткова інформація на сайті  www.carlsberggroup.com

105104

УЧАСНИКИ УЧАСНИКИ
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Адреса: 79049, м. Львів вул.Антонича, 20 В
Тел./факс 221-33-33 ел. адреса – info@galio.com.ua

Директор  Чернецький Олег Степанович
Менеджер з персоналу  Швед Надія Михайлівна

Напрям діяльності. Надання послуг в сфері інженерних мереж.

Потреба у фахівцях.
Головний інженер

освіта вища, повна зайнятість, досвід роботи від 1-го року, знання
комп’ютера, соц. пакет,з-та при співбесіді.

Інженер виробничо-технічного відділу
освіта вища, повна зайнятість, досвід роботи від 1-го року, знання
комп’ютера, соц. пакет, з-та при співбесіді, сертифікат на проведення
тех. нагляду.

Інженер-проектант
ГІП інженерія тепловодопостачання, освіта вища, повна зайнятість, досвід
роботи від 1-го року, Володіння AutoCAD, МS Office, рахунковими
програмами, знання ДБН та ДСТУ, Обов’язки:  розробка проектів, ведення
об’єкту  від отримання даних і до погодження, соц. пакет, з-та при
співбесіді.

Продавець-консультант непродовольчих товарів (сантехнічної групи товару)
досвід роботи  в сфері продажу 1 рік, освіта базова вища, повна зайнятість,
соц. пакет. Зарплата ставка + % від реалізації.

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
монтаж інженерних мереж, повна зайнятість, досвід роботи,  соц. пакет,
з-та при співбесіді.

Електрогазозварник
зварювальні та монтажні роботи, повна зайнятість, соц. пакет, з-та при
співбесіді.

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

Комірник
облік товаро-матеріальних цінностей, прийом та видача матеріалів, повна
зайнятість, соц. пакет, з-та при співбесіді.

Інформація про підприємство:
Наше підприємство пропонує широкий спектр послуг в сфері тепла та

водопостачання, ми займаємося проектуванням та оснащенням котелень,
індивідуальних  теплових пунктів, вузлів обміну теплової  енергії та інших
інженерних об’єктів.

В нас кваліфіковані спеціалісти, які  допоможуть підібрати широкий
асортимент  запірної  арматури, насосів  та насосних станцій теплообмінників,
лічильників тепла (в тому числі  квартирних лічильників) автоматики та багато
іншого обладнання.

Ми пропонуємо ряд додаткових послуг:
- Виконання проектних робіт
- Погодження
- Здійснення монтажу
- Реєстрація.

УЧАСНИКИ УЧАСНИКИ
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ТзОВ  «ГалІО»

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

ТзОВ «ХЕММЕЛЬ-Україна»

Адреса: 80530, Львівська область, Буський район, с. Ожидів,
вул. Шашкевича, 72,  www.hemmel.com.ua

Контактна особа Галина Мостова  067 622 2883, 098 262 4469
hmostova@gmail.com

Підприємство спеціалізується на виготовленні подрібнювальної техніки.

Вакантні посади:
• Менеджер з продажу
• Бухгалтер
• Кресляр
• Електрозварник на напівавтоматичних машинах
• Слюсар із складання металевих конструкцій
• Токар
• Слюсар-електрик
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Готельно-ресторанний комплекс «Кавальєр»
Філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Ореста»

(готельно-ресторанна сфера)

Готельно-ресторанний комплекс «Кавальєр» розташований на території
старовинного ландшафтного парку «Знесіння» у місцевості під назвою
Кайзервальд, що в перекладі з німецької – «королівський ліс».

Kavalier Boutique Hotel — переможець UkrainianHospitalityAwards у номінації
«Найкращий бутік-готель» та один із переможців конкурсу TripAdvisor
«Travellers' Choice™» у категоріях «Романтичний відпочинок», «Найкраще
обслуговування», «Готелі з найкращою ціною».

В Kavalier Boutique Hotel Ви отримаєте найкращі емоції!
Саме тут є:

• Ресторан авторської кухні «Culinarium»
• Літня тераса ресторану
• Басейн
• Дитячий майданчик
• Винний бюветVINARIUM
• Тенісний корт
• Оглядова вежа
• Мініатюри замків
• Стежина Кайзервальда

Kavalier Boutique Hotel - лауреат 20 загальнонаціональної програми
"Людина Року" у номінації "Готельний Комплекс Року".

Емоції переповнюють гордістю за свій колектив, адже дуже важливо до
справи підходити з професіоналізмом, душею та любов'ю! За кожним успіхом
чи нагородою стоїть міцна команда професійних людей! Приєднуйся у наш
дружній колектив!

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

УЧАСНИКИ УЧАСНИКИ

108 109

Готельно-ресторанний комплекс
«Кавальєр»  Адреса: 79056, Львівська обл., м. Львів, Личаківський р-н

вул. Старознесенська, буд.70

Контакти: 063-903-10-01, (032)-242-39-94, hr@kavalier.com.ua

Директор: Дімарова Марія Олексіївна

Менеджер з персоналу: Краков’як Ірина Віталіївна

Потреба у фахівцях:

Адміністратор готелю - 1. Оклад 3500 грн.
Адміністратор ресторану - 1. Оклад 3500 грн.
Офіціант  - 2. Оклад 3200 грн.
Бармен - 2. Оклад 3200 грн.
Кухар - 4. Оклад 3300 грн.
Мийниця посуду - 2. Оклад 3300 грн.
Прибиральниця  - 2. Оклад 3300 грн.
Покоївка - 1. Оклад 3300 грн.
Оператор пральних машин - 1. Оклад 3300 грн.
Слюсар-сантехнік - 1. Оклад 3300 грн.
Інспектор служби безпеки - 1. Оклад 3500 грн.
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