на 02.01.2020
Посада: ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД
№ вакансії: 18531912050003
Заробітна плата (усього): 7 000 грн
м. Ромни
Завдання та обов'язки: здійснювати навчальну, корекційну, компенсаційну,
реабілітаційну роботу з дітьми; забезпечувати умови для засвоєння дітей з
інвалідністю компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень, вікових
та індивідуальних особливостей, сприяти їх соціальній реабілітації, профорієнтації;
створювати сприятливі організаційно-педагогічні умови для дітей з важкими
мовленнєвими порушеннями. Стаж роботи за посадою: 1 р.
Адреса центру зайнятості: м. Ромни, вул. Луценка,2
телефон ЦЗ: (05448)5-19-66
________________________________________________________________________
Посада: МЕТОДИСТ З ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
№ вакансії: 18161912120003
Заробітна плата (усього): 8 000 грн
м. Тростянець
Завдання та обов'язки: виконувати обов'язки методиста з початкової освіти та
бібліотечних фондів. Стаж роботи за посадою: 3 р. Премії та надбавки
встановлюються наказом щомісячно.
Адреса центру зайнятості: м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 36А
телефон ЦЗ: (05458) 5-13-77
________________________________________________________________________
Посада: АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
№ вакансії: 18501912160002
Заробітна плата (усього): 5244 грн
м. Суми
Завдання та обов'язки: Під керівництвом вчителя-дефектолога проводить
навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, компенсуючі
заходи та заняття, веде встановлену психолого-педагогічну, реабілітаційну,
статистичну документацію, тощо.
Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45
телефон ЦЗ: (0542) 60-15-22
_______________________________________________________________________
Посада: ПЕДАГОГ СОЦІАЛЬНИЙ
ЯМПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2
(№ вакансії: 18181912170001)
Заробітна плата (усього): 4723 грн
смт Ямпіль
Завдання та обов'язки: соціальний супровід освітнього процесу. За
інформацією звертатись за телефоном (05456) 2-19-04
Фактична адреса: 41200, смт Ямпіль, вул. Спасо-преображенська, 58
Телефон: (05456) 22674
E-mail: yampilska.shkola.002@ukr.net
________________________________________________________________________

Посада: ВЧИТЕЛЬ З КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ
№ вакансії: 18531912190006
Заробітна плата (усього): 7400 грн
м. Ромни
Завдання та обов'язки: проводити діагностику та обстеження дитини,
планувати індивідуальну роботу з дитиною, організовувати та проводити культурномасові заходи. Звертатмся за адресою: м.Ромни, вул.Пушкіна, 25 тел.: (05448)54509
Адреса центру зайнятості: м. Ромни, вул.Луценка,2
телефон ЦЗ: (05448) 5-19-66
________________________________________________________________________
Посада: ПЕДАГОГ СОЦІАЛЬНИЙ
№ вакансії: 18531912190007
Заробітна плата (усього): 7400 грн
м. Ромни
Завдання та обов'язки: проводити соціально-побутову діагностику,
організовувати та проводити індивідуальні заняття з соціально-побутової
реабілітації, організовувати та проводити культурно-масові заходи.
Звертатися за адресою: м.Ромни, вул.Пушкіна, 25 тел.: (05448) 5-45-09
Адреса центру зайнятості: м. Ромни, вул.Луценка,2
телефон ЦЗ: (05448) 5-19-66
________________________________________________________________________
Посада: ВЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
№ вакансії: 18531912190008
Заробітна плата (усього): 7400 грн
м. Ромни
Завдання та обов'язки: проводити обстеження рівня розвитку дитини,
розробляти та впроваджувати програми індивідуального розвитку з педагогічною
корекцією, знати клінічні основи захворювань, організовувати та проводити
культурно-масові заходи. Звертатмся за адресою: м.Ромни, вул.Пушкіна, 25
тел.: (05448) 5-45-09
Адреса центру зайнятості: м. Ромни, вул.Луценка,2
телефон ЦЗ: (05448) 5-19-66
_______________________________________________________________________
Посада: ВИХОВАТЕЛЬ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
№ вакансії: 18501912270072
Заробітна плата (усього): 4700 грн
м. Суми
Завдання та обов'язки: Здійснює діяльність по вихованню дітей в групі
продовженого дня. Здійснює допомогу вихованцям в навчальній діяльності,
телефон: (0542) 60-15-27- фахівець центру зайнятості Вікторія Олександрівна
Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45
телефон ЦЗ: (0542)601522
________________________________________________________________________

Посада: ФАХІВЕЦЬ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
№ вакансії: 18092001020004
Заробітна плата (усього): 4723 грн
Сумська область, Липова Долина
Завдання та обов'язки: соціальний супровід прийомних сімей,які опинилися в
складних життєвих обставинах, інспектування учасників АТО
Адреса центру зайнятості: смт Липова Долина, вул. Полтавська 31/а
телефон ЦЗ: (05452) 5-22-96
________________________________________________________________________

Посада: КЕРІВНИК МУЗИЧНИЙ
№ вакансії: 18531912190009
Заробітна плата (усього): 3700 грн
м. Ромни
Завдання та обов'язки: проводити навчання основам музики дітей з
особливими потребами, організовувати культурно-масові заходи. Звертатися за
адресою: м.Ромни, вул.Пушкіна, 25 тел.: (05448) 5-45-09
Адреса центру зайнятості: м. Ромни, вул. Луценка,2
телефон ЦЗ: (05448) 5-19-66
________________________________________________________________________
Посада: ВИКЛАДАЧ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТ
(народних, духових, спеціальних інструментів)
№ вакансії: 18031912230002
Заробітна плата (усього): 8750 грн
смт Велика Писарівка
Звертатися до відповідального за укомплектування вакансії (0957197117) Третяк Людмила Миколаївна, провідний фахівець з питань зайнятості
Великописарівської районної філії Сумського ОЦЗ
Адреса центру зайнятості: смт Велика Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, 2а
________________________________________________________________________
Посада: АРТИСТ ОРКЕСТРУ
(духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)
№ вакансії: 18521912180004
Заробітна плата (усього): 10 200 грн
м. Шостка
Завдання та обов'язки: працювати в військовому оркестрі. досконале володіння
духовим інструментом.
Кізтуганова Людмила Валентинівна (05449) 7-00-24
Адреса центру зайнятості: м. Шостка, вул. Січнева, буд.7
телефон ЦЗ: 0544970024
________________________________________________________________________

Посада: СПЕЦІАЛІСТ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
(закладів культури міста)
№ вакансії: 18161912120009
Заробітна плата (усього): 5 000 грн
м. Тростянець
Завдання та обов'язки: здійснює координацію та методичне керівництво роботою
закладів культури міста. Бере участь у підготовці та проведенні
фестивалів,свят,координує роботу, пов’язану з туристичною діяльністю міста.
Стаж роботи за посадою: 1 р. Спеціальність: 242, Туризм
Конкурсна посада.Головний смпеціаліст з питань культури, туризму та збереження
культурної спадщини.
Адреса центру зайнятості: м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 36А
телефон ЦЗ: (05458) 5-13-77
________________________________________________________________________
Посада: КУЛЬТОРГАНІЗАТОР ДИТЯЧИХ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
№ вакансії: 18141912280003
Заробітна плата (усього): 4200 грн
смт Середина-Буда
Завдання та обов'язки: організує вистави, проводить вечори розваг та інші
форми організації дозвілля населення
Адреса центру зайнятості: смт Середина-Буда, вул. Троїцька, 18
телефон ЦЗ: (05451) 7-25-66
________________________________________________________________________
Посада: КЕРІВНИК ХУДОЖНІЙ
№ вакансії: 18141912280002
Заробітна плата (усього): 4200 грн
смт Середина-Буда
Завдання та обов'язки: організовувати і планувати роботу колективів народної
творчості.Добирати для колективів народної творчості репертуар. Координувати
роботу творчих підрозділів щодо проведення художніх заходів
Адреса центру зайнятості: смт Середина-Буда, вул. Троїцька, 18
телефон ЦЗ: (05451) 7-25-66
________________________________________________________________________
Посада: КЕРІВНИК МУЗИЧНИЙ
№ вакансії: 18511912280009
Заробітна плата (усього): 4723 грн
м. Конотоп
Завдання та обов'язки: Планує, організовує та здійснює музично-естетичне
виховання дітей; забезпечує організацію та проведення музичних свят та розваг;
створює умови для прояву музичних здібностей у дітей, організовує сприятливе
розвивальне середовище.
Адреса центру зайнятості: м. Конотоп, вул. М. Сусла, 20
телефон ЦЗ: (05447) 6-90-70
________________________________________________________________________

Посада: ВЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ
№ вакансії: 18072001020003
Заробітна плата (усього): 4930 грн
Сумська область, Кролевецький район, с. Ленінське (видалений)
Завдання та обов'язки : вчитель математики у 5-10 класах (20 годин)
Адреса центру зайнятості: м.Кролевець, пр. Миру, 7
телефон ЦЗ: (05453) 9-73-34
________________________________________________________________________
Посада: СЕСТРА МЕДИЧНА З ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ
№ вакансії: 18061912270004
Заробітна плата (усього): 4723 грн
Краснопільський район, с. Таратутине
Завдання та обов'язки: проводить інливідуальні та групові заняття з
лікувальної фізкультури, навчає підопічних відділення методикам профілактики
хвороб та їх ускладнень, тощо.
Адреса центру зайнятості: смт Краснопілля, вул. Сумська, 27
телефон ЦЗ: (05459) 7-22-76 (Юрій Михайлович)
________________________________________________________________________

Посада: МЕТОДИСТ З ТУРИЗМУ
№ вакансії: 18141912280001
Заробітна плата (усього): 4200 грн
смт Середина-Буда
Завдання та обов'язки: спеціаліст з туризму, організація туристичного забезпечення,
налагодження зв'язків
Адреса центру зайнятості: смт Середина-Буда, вул. Троїцька, 18
телефон ЦЗ: (05451) 7-25-66
________________________________________________________________________

