Посада: Асистент вихователя дошкільного навчального закладу
Дата створення: 24.09.2019
(№ вакансії: 18501909240040)
Заробітна плата (усього): 4173 грн
Завдання та обов'язки: асистент вихователя дошкільного підрозділу. Допомога
вихователю, працювати з дітьми, які мають особливі потреби.
Адреса ЦЗ: Сумська область, м. Суми, вул. Степана Бандери, 45
телефон ЦЗ: (0542) 60-15-22
________________________________________________________________________
Посада: Соціальний працівник
Дата створення: 25.09.2019
(№ вакансії: 18501909250009)
Заробітна плата (усього): 4173 грн
Завдання та обов'язки: працювати з 8.00-17.00. Надає соціальні послуги підопічним,
які втратили здатність до самообслуговування: створення умов забезпечення
повноцінної життєдіяльності, допомога в подоланні життєвих труднощів, розробляє
та впроваджує індивідуальний план надання соціальних послуг, сприяє усуненню
конфліктних ситуацій.
Адреса ЦЗ: Сумська область, Суми, вул. Степана Бандери, 45
телефон ЦЗ: (0542) 60-15-22
________________________________________________________________________
Посада: соціальний робітник
Дата створення: 25.09.2019
(№ вакансії: 18151909250005)
Заробітна плата (усього): 4173 грн
Завдання та обов'язки: надає соціальні послуги з догляду вдома особам похилого
віку, особам з інвалідністю, хворим (із числа одиноких осіб непрацездатного віку на
період встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.
Працювати в с. Кияниця
Назва ЦЗ: 1815, СУМСЬКА РАЙОННА ФІЛІЯ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО
ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ (1800, Сумський обласний центр зайнятості)
Адреса ЦЗ: Сумська область, м. Суми, вул. Перемоги, 1/1
________________________________________________________________________
Посада: педагог соціальний Попівський НВК
Дата створення: 26.09.2019
(№ вакансії: 18511908290023)
Заробітна плата (усього): 4200 грн
Завдання та обов'язки: соціальний супровід дітей та учнівської молоді в навчальновиховному комплексі.
Звертатись за адресою: м. Конотоп, вул.М.Сусла,21 (методист Світлана Олексіївна)
моб.0671494372 (директор Ніна Миколаївна)
Додатково: відшкодування витрат на транспорт
Фактична адреса: 41600; Сумська область, м. Конотоп; вул.Сусла, буд. 21-а
Телефон: 067-133-09-35. E-mail: knt.osvita@sm.gov.ua
________________________________________________________________________

Посада: Вчитель-логопед Вирівський НВК
Дата створення: 26.09.2019
(№ вакансії: 18511908290029)
Заробітна плата (усього): 4200 грн
Додатково: відшкодування витрат на транспорт
моб.096-335-12-41(директор Надія Іванівна)
Фактична адреса: 41600; Сумська область, м. Конотоп; вул.Сусла, буд. 21-а
Телефон: 067-133-09-35. E-mail: knt.osvita@sm.gov.ua
________________________________________________________________________
Посада: психолог
СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ЯСЛА-САДОК №1 "РОМАШКА"
Дата створення: 30.09.2019
( № вакансії: 18141909300024)
Завдання та обов'язки: бере участь в організації освітнього процесу, забезпеченні
всебічного особистого розвитку дітей, зміцненні психічного здоров'я. Надає
допомогу дітям, батькам у вирішенні питань навчання та виховання дітей шляхом
психодіагностики, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції
Фактична адреса: 41000; Сумська область, Середино-Будський район, СерединаБуда; вул.Гастело,2. Телефон: 0-5451 7-17-42
________________________________________________________________________
Посада: Вчитель біології закладу загальної середньої освіти
Чорноплатівський НВК
Дата створення: 26.09.2019
(№ вакансії: 18511908290028)
Заробітна плата (усього): 4200 грн
Додатково: відшкодування витрат на транспорт
моб.097-675-74-62(директор Станіслав Іванович)
Фактична адреса: 41600; Сумська область, м. Конотоп; вул.Сусла, буд. 21-а
Телефон: 067-133-09-35. E-mail: knt.osvita@sm.gov.ua
________________________________________________________________________
Посада: Вчитель хімії закладу загальної середньої освіти
КОНОТОПСЬКА ЗОШ №3
Дата створення: 30.09.2019
(№ вакансії: 18511909300008)
Заробітна плата (усього): 4173 грн
Фактична адреса: 41600; Сумська область, Конотоп; Жарікова, 12
Телефон: (05447) 6-77-48. E-mail: muo-konotop@ukr.net
________________________________________________________________________
Посада: Вчитель математичних дисциплін закладу загальної середньої освіти
КОНОТОПСЬКА ЗОШ №14
Дата створення: 30.09.2019
(№ вакансії: 18511909300009)
Заробітна плата (усього): 4500 грн
Фактична адреса: 41600; Сумська область, Конотоп; Жарікова, 12
Телефон: (05447) 6-77-48. E-mail: muo-konotop@ukr.net
________________________________________________________________________

Посада: Вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти
РОМЕНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №5
Дата створення: 20.09.2019
(№ вакансії: 18531909200002)
Заробітна плата (усього): 5500 грн
Коментар: викладати предмет "Інформатика", знати методику викладання предметів
у початковій школі.
тел. 098-950-83-48 Єлизавета Юріївна (секретар),
097-6061051 Наталія Павлівна (завуч)
Фактична адреса: 42000; Сумська область, Ромни; вул. Прокопенка,буд.76
Телефон: 098-950-83-48. E-mail: Romny-school5@ukr.net
________________________________________________________________________
Посада: вихователь гуртожитку
Дата створення: 26.09.2019
(№ вакансії: 18501909250056)
Заробітна плата (усього): 4578.64 грн
Завдання та обов'язки: проводити культурно-масові заходи, перевірка кімнат та
дисципліни в гуртожитку. Працювати з 14.00 до 22.00 год.
Додатково: наявність житла
Вимоги до кандидата - Кваліфікація: хореограф
Адреса ЦЗ: Сумська область, м. Суми, вул. Степана Бандери, 45
телефон ЦЗ: (0542) 60-15-22.
________________________________________________________________________
Посада: керівник танцювального колективу
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ СЕРЕДИНО-БУДСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Дата створення: 30.09.2019
(№ вакансії: 18141909300001)
Група посад: хореографи і танцюристи
Заробітна плата (усього): 4173 грн
Завдання та обов'язки: організація та проведення культурно-масових заходів,
навчання танцювальному мистецтву
Фактична адреса: 41000; Сумська область, смт Середина-Буда; вул.Комуністична. 30
Телефон: (05451) 7-12-83
________________________________________________________________________

