Львівський обласний центр зайнятості
Національний університет «Львівська політехніка»

ТЕБЕ ШУКАЄ РОБОТА
каталог
29-го Ярмарку кар`єри

м. Львів, 13-14 грудня 2017 р.
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У каталозі розміщена інформація, надана учасниками 29-го Ярмарку
кар’єри, який проводиться 13 - 14 грудня 2017 року з 10.00 до 14.00 в
Львівському міському центрі зайнятості (вул. Княгині Ольги, 122)
Ярмарок організований Львівським обласним центром зайнятості,
Львівським міським центром зайнятості та Національним університетом
«Львівська політехніка»
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Львівський обласний
центр зайнятості
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

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

Реквізити організаторів:
Львівський обласний центр зайнятості

Живи і працюй в Україні!

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: vpzv@lpnu.ua або o_logush@ukr.net,
www.lpnu.ua

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

Ринок праці як невід’ємна частина суспільного життя не
тільки оперативно віддзеркалює суспільні та економічні процеси,
що відбуваються в Україні, але й диктує свої правила гри. Якщо
ще кілька років тому чимало наших співвітчизників потерпали
від безробіття, то тепер ситуація кардинально змінилася: нині
фірми та компанії «полюють» за працьовитими робочими руками
або інтелектуальними здібностями найманого персоналу, гостро
відчуваючи кадровий голод. Такий стан справ спричинений
кількома факторами: відкритістю кордонів, інтенсивним
міграційним рухом, значною часткою тіньового бізнесу, а ще –
споживацькими настроями осіб, котрі, не задумуючись над своїм
майбутнім та зловживаючи системою державних пільг, субсидій
та соціальних виплат, погоджуються на нелегальне
працевлаштування.
Щоби робочі місця на підприємствах не простоювали, а жителі
Львівщини були забезпечені трудовою діяльністю, обласна служба
зайнятості понад два десятки літ спільно з НУ «Львівська
політехніка» організовує масштабні Ярмарки кар’єри. Такі заходи
є доволі резонансними, оскільки допомагають прокласти місточок
між тими, хто пропонує місце праці та його шукає. Представники
фірм і компаній неодноразово переконалися у доцільності
проведення подібних акцій. Адже таким чином вони мають змогу
без додаткових затрат часу укомплектувати вакансії, дібрати
потрібний персонал чи сформувати якісний кадровий резерв.
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Примітною ознакою цьогорічного Ярмарку кар’єри є те, що
він триватиме два дні поспіль. Приміром, 13 грудня відвідувачам
Львівського Будинку праці свою діяльність будуть презентувати
підприємства легкої промисловості, сфери обслуговування,
готельно-ресторанного бізнесу та торгівлі. А наступного дня –
14 грудня – варіанти зайнятості пропонуватимуть фірми і
компанії IT-сфери, технологічного та технічного напрямів,
ремонту, будівництва, обслуговування доріг, транспортної галузі
та ін. Відтак кожний, хто завітає на захід, зможе віч-на-віч
поспілкуватися з потенційним працедавцем, пройти
кваліфікаційне інтерв’ю, ознайомитися з переліком вакансій та
послугами служби зайнятості.
Варто наголосити, що які б позитивні трансформації в
економіці краю не відбулися, успіх у професійній сфері залежить
від кожного з вас, вашої наполегливості, бажання опановувати
нові знання та досягати висот у кар’єрі. Сьогодні у тренді
креативність, комунікативні здібності, вміння генерувати
новаторські ідеї, приймати управлінські рішення, працювати у
команді. Спеціалістам з такими якостями працедавці готові
платити високу винагороду. Тому щиро бажаю вам стати
фахівцями, про який кажуть «на вагу золота».
Вдалого вам старту у професійне життя, морального і
фінансового задоволення від трудової діяльності! Нехай не
вабить вас заробітчанство у інших державах, адже скрізь добре,
а вдома найкраще! Державна служба зайнятості закликає
кожного: «Живи і працюй в Україні!». Таке гасло цьогорічного
грудневого, 29-го за ліком, Ярмарку кар’єри!
Оксана ІВАНЧУК,
в. о. директора Львівського обласного центру зайнятості
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Національний університет
«Львівська політехніка»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

Важливий крок до професії
Нещодавно я мав нагоду ознайомитися із результатами
одного соціологічного опитування. Йдеться про дослідження,
котре стосувалося пріоритетів нашої студентської молоді щодо
місця свого майбутнього працевлаштування: тут, в Україні чи
за рубежем. Не наводячи конкретних цифр, мушу констатувати:
у своїй абсолютній більшості молоді люди надають перевагу
роботі саме за межами нашої країни.
Оцінюючи ці результати, звісно можна говорити і про певний
інфантилізм молодого покоління, ба, навіть — його непатріотизм.
Проте, як мені видається, дивитися потрібно глибше. І йдеться,
на моє переконання, про нагальну потребу у розробленні та
впровадженні сучасної масштабної і перспективної молодіжної
політики. Такої політики, котра би враховувала реалії нашого
швидкоплинного часу, виважену і продуману в усіх аспектах. На
жаль, нині такої політики ми не маємо. Звідси і всі негаразди із
вирішенням проблем працевлаштування молоді.
Не сприяє цьому нинішнє скрутне економічне становище в
країні, надто низькі темпи економічного зростання. Як
результат, збільшується рівень безробіття, що не дозволяє
випускникам навчальних закладів отримати повноцінну роботу і
професійно самовизначитися. Тому в останні роки Львівська
політехніка налагоджує плідну співпрацю із провідними
українськими і зарубіжними компаніями, а також кадровими
агенціями щодо питань, пов’язаних з працевлаштуванням і
проходженням виробничої практики студентами та аспірантами
університету.
Львів-2017
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Ми вчимо їх бути соціально мобільними, не сидіти, склавши
руки, а вести активний і цілеспрямований пошук роботи,
пропонувати себе роботодавцю. А це і вміння правильно скласти
резюме, і написати переконливий мотиваційний лист, і успішно
пройти співбесіду у компанії. А результат не забариться: багато
наших випускників знаходять потрібну роботу.
Проблему самовизначення молоді та її працевлаштування наш
університет розв’язує у тісній співпраці із Львівським обласним
центром зайнятості, яка ось уже майже 20 років. Це дозволяє
акумулювати зусилля, з більшою ефективністю йти до
поставленої мети та є запорукою напрацювань і реалізації нових
ринкових механізмів працевлаштування молоді.
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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

Практично щороку у Львівській політехніці за ініціативою та
з допомогою потужних і відомих у світовому бізнесовому
середовищі фірм відкриваються сучасні навчально-наукові
лабораторії, обладнані найновішим обладнанням та технікою.
Тепер наші студенти мають змогу докладно вивчати і
освоювати нові найсучасніші технічні системи. А це, своєю
чергою, дозволяє їм бути конкурентними на ринку праці.
Відтак, я радий вітати учасників цьогорічного Ярмарку кар'єри
– і студентів, і представників роботодавців, і працівників служби
зайнятості. Адже подібні заходи – це унікальний шанс для молоді
знайти роботу в провідних компаніях України і розпочати успішну
професійну кар'єру.
Професор Юрій Бобало,
ректор
Національного університету «Львівська політехніка
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

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
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ТзОВ «Фуджікура Аутомотів
Україна Львів»

ПАТ «КРЕДОБАНК»

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

Юридична адреса:

79017 Львівська обл., м. Львів, вул. Й. Сліпого, 13

Фактична адреса:

81085 Львівська обл., Яворівський район,
село Підрясне, вулиця Європейська, 1
Тел.: 0 800 306 340 (усі дзвінки безкоштовні)

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

ПАТ «КРЕДОБАНК» — банк з іноземним капіталом, який входить до складу
групи PKO BankPolski SA — найбільшого польського банку та одного із
лідерів Центральної та Східної Європи.
Адреса:

вул. Сахарова, 78а, м. Львів, 79026

Начальник відділу підбору персоналу - Кіт Вікторія Михайлівна
електронна адреса для резюме: viktoria.kit@eu.fujikura.com

Контакти: (032) 297 27 36, HR@Kredobank.com.ua

Напрямок діяльності: автомобільна продукція

Керівник відділу підбору та адаптації персоналу –
Козак Наталія Богданівна

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 1885 р. із головним офісом у
Японії та 55 000 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.
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Оголошуємо конкурс на вакансії:
• Спеціаліст з обслуговування клієнтів (менеджер-універсал);
• Спеціаліст з операційно-касового обслуговування (касир);
• Спеціаліст з надання інформативної підтримки клієнтів (call-centre);
• Спеціаліст з електронної бази документів;
• Спеціаліст відділу мереж та телекомунікацій;
• Спеціаліст відділу закупівель категорії адміністративних та професійних
послуг.
Вимоги:
• Вища освіта
Умови працевлаштування:
• Офіційне працевлаштування;
• Навчання та розвиток в міжнародній компанії;
• Конкурентний рівень оплати праці;
• Відпустка — 28 календарних днів, медичне страхування.
Ми пропонуємо:
• Цікаві завдання;
• Участь у семінарах, конференціях;
• Можливість вдосконалюватися та реалізувати себе в даному напрямку.
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Приватне акціонерне товариство
«Компанія Ензим»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

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 – Стець Любов Василівна
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.
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«Компанія Ензим» — це найбільший виробник українських
хлібопекарських дріжджів міжнародного рівня, підприємство зі столітньою
історією та традиціями.
Компанія відкрита до інновацій, які активно впроваджуються на
підприємстві.
Ензим – одна з перших українських компаній, що впровадила та
сертифікувала систему управління безпечністю харчових продуктів згідно з
міжнародним стандартом FSSC 22000 та живе згідно з цим стандартом.
Провідні позиції на українському та європейському ринку Компанії
забезпечуються ефективним корпоративним управлінням та системою
ведення бізнесу Компанії. Наші корпоративні цінності відображають принципи
взаємодії в Компанії та за її межами: взаємоповага, надійність і стабільність
у відносинах з нашими партнерами; ефективність; відповідальність і
дотримання високих стандартів у всьому – запорука нашого успіху.
Ми - амбіційне, модернізоване, успішне європейське підприємство, що
йде завжди на крок попереду.

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, SIEMENS
Маркетинг
Економіка
Перевага надається кандидатам за наявності:
Бажання працювати на виробництві
Спеціалізована освіта
Високий рівень знань сучасних технологій
Бажання розвиватися, вдосконалюватися та навчатися новому
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ТзОВ «Кормотех»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Юридична адреса:

Львівська обл., Яворівський район, с. Прилбичі

Центральний офіс:

м. Львів, вул. Стрийська, 33
Тел.: (032) 298 98 39, Факс.: (032) 298 98 39,
www.kormotech.com, work@kormotech.com.ua

Відповідальні за добір персоналу:
Лучиніна Ілона Богданівна, менеджер з персоналу,
Муха Світлана Юріївна, менеджер з персоналу
Напрями діяльності:
виробництво та продаж кормів для котів та собак
Потреба у фахівцях:
Оператор виробництва,
Помічник оператора виробництва,
Інженер-механік з ремонту устаткування,
Інженер-електромеханік з автоматизації виробничих процесів,
Технік з механізації та автоматизації виробничих процесів,
Електрогазозварник,
Фахівець з якості,
Комплектувальник,
Вантажник,
Комірник,
Менеджер (по роботі з супермаркетами),
Бухгалтер,
Економіст (з виробництва).
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Інформація про підприємство і перспективи розвитку.
Компанія Кормотех – це два високотехнологічні заводи, що виготовляють
сухі та вологі корми для котів та собак, рівних яким немає в Україні. Виробничі
потужності підприємства становлять 29 тонн готової продукції на добу (вологі
корми) та 80 тонн на добу (сухі корми); в рік Компанія може виготовляти 12
тис. тонн вологих та 30 тис. тонн сухих кормів.
Підприємство належить до трійки лідерів українського ринку кормів для
котів та собак. Інвестиції в розвиток компанії та будівництво двох
високотехнологічних заводів з 2003 року склали близько $15 млн.
Компанія «Кормотех» – перший український виробник сухих та вологих
кормів для домашніх тварин. Корми для тварин виробництва компанії
Кормотех є готовим, повністю збалансованим харчуванням, розробленим з
урахуванням фізіологічних особливостей тварин. Продуктовий портфель
компанії включає сухі та вологі корми для котів і собак у стандарт (“Гав”,
“Мяу”), преміум (“Клуб 4 Лапи”) та суперпреміум сегментах (“Optimeal”).
Технології виготовлення останніх належать швейцарській компанії “Swiss Pet
Nutrition Group GmbH”, що спеціалізується на інноваційних рішеннях в
харчуванні тварин.
Компанія Кормотех – це якість та іновації, це міжнародні консультанти та
європейське обладнання, це професійна команда, яка вірить в успіх.
Детальніше про Кормотех за посиланням www.kormotech.com

Вимоги до претендентів:
Для всіх вакансій (окрім вантажника, комплектувальника, помічника оператора
виробництва) є необхідними профільна освіта та досвід роботи по
спеціальності, рівні заробітних плат залежать від вакансії.
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ПрАТ «Концерн Хлібпром»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Адреса:

79035, м. Львів, вул. Хлібна, 2,
тел. (32) 297-72-70,
www.hlibprom.com.ua,
e-mail: info@hlibprom.com.ua

Генеральний директор:

Аверченко Владислав Анатолійович.

Відповідальні за підбір кадрів:
Начальник відділу кадрового адміністрування Здоровик О.Б.,
фахівець відділу персоналу ВП ЛХЗ №5 Мательонок Ольга Іванівна
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ПрАТ «Концерн Хлібпром» – один із найбільших виробників хліба та
хлібобулочних виробів в Україні ТМ Bandinelli, ТМ Наминайко, ТМ Хлібна
Хата, ТМ Львівський хліб, ТМ Живий злак, ТМ Любляна.
Компанія налічує 8 заводів у Львівській та Вінницькій областях.
«Хлібпром» – це відкрита, чесна, прозора та соціально відповідальна
організація.
Наші переваги:
• офіційне працевлаштування з першого дня;
• свіжий хліб для працівників виробництва щозміни;
• безкоштовний медогляд;
• медичне страхування;
• зручний змінний графік роботи;
• преміювання за результатами роботи;
• безкоштовні чай та кава;
• забезпечення іногородніх працівниківжитлом на час роботи;
• доведення співробітників до/з місця праці.

Напрям діяльності
виробництво та продаж хлібобулочної та кондитерської продукції.
Перелік вакансій:
- Пекар 4 р. (3 особи) - 5300 грн.
- Оператор складально-пакувальних машин 5 р. (4 особи) - 5700 грн.
- Машиніст тістообробних машин 4 р. (5 осіб) - 5300 грн.
- Холодильщик харчової продукції (5 осіб) - 7200 грн.
- Оператор з уведення даних в ЕОМ (2 особи) - 4500 грн.
- Водій автотранспортних засобів (25 осіб) - 7000 грн.
- Механік (1 особа) - 7000 грн.
- Головний енергетик (1 особа) - 12000 грн.
- Вантажник сировини і матеріалів (2 особи) - 4500 грн.
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Львівське міське комунальне
підприємство «Львівводоканал»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Адреса:

Директор

м. Львів, вулиця Зелена, 64, 79017
Тел. (032) 275-34-39, факс 276-74-07,
електронна адреса Lvivvodokanal@ukr.net;
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Вимоги до претендента:
Професійно-технічна освіта за спеціальністю слюсар аварійновідновлювальних 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.
3. слюсар-сантехнік по 4; 5 розряду
- 8 осіб, заробітна плата 4392 – 5010 грн. в залежності від розряду.

Вольський Валентин Володимирович

Інспектор відділу кадрів Качмар Марія Ярославівна
Основні 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;
- виконання і виготовлення технічних умов та проектно-кошторисної
документації.
Потреба у фахівцях
1. електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
(3; 4; 5 розряд)
- 16 осіб, заробітна плата 3783 - 5229 грн. в залежності від розряду.
Вимоги до претендента:
Професійно-технічна освіта за спеціальністю електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування, 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.

Вимоги до претендента:
Професійно-технічна освіта за спеціальністю слюсар-сантехнік санітарнотехнічних 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.
4. машиніст насосної установки по 2; 3; 4 розряду
- 7 осіб, заробітна плата 3405 - 4257 грн. в залежності від розряду.
Вимоги до претендента:
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.
5. електрогазозварювальник по 4; 5 розряду
- 10 осіб, заробітна плата 6548 – 7469 грн. в залежності від розряду.
Вимоги до претендента:
Професійно-технічна освіта за фахом, бажано стаж роботи;

2. слюсар аварійно-відновлювальних робіт по 3; 4; 5; 6 розряду
- 39 осіб, заробітна плата 4420 – 6111 грн. в залежності від розряду.

Повна загальна середня освіта, кваліфікований робітник (професійна
підготовка на виробництві за попереднім місцем роботи), стаж роботи
електрогазозварювальником не менше 1 року.
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12. інженер з пожежної безпеки
– 1 особа, заробітна плата 6580 грн.
Вимоги до претендентів:
Вища освіта. Стаж роботи не менше 1 року.

6. шляховий робітник по 3; 4 розряду
– 2 особи, заробітна плата 4410 – 4960 грн.
Вимоги до претендента:
Повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи

13. інженер-еколог
– 1 особа, заробітна плата 6580 грн.
Вимоги до претендентів:
Вища освіта. Стаж роботи не менше 3-х років в сфері екології.

7. муляр-штукатур по 5 розряду
– 3 особи, заробітна плата 5010 грн.
Вимоги до претендента:
Повна загальна середня освіта, стаж роботи не менше 1 року.

14. інженер-технолог 2 кат.
– 2 особи, заробітна плата 6580 - 6700 грн.
Вимоги до претендентів:
Вища освіта. Стаж роботи не менше 2-х років.

8. контролер
– 2 особи, заробітна плата 3200 грн.
Вимоги до претендента:
Повна загальна середня освіта, без вимог до стажу роботи
9. водій автомобіля: УАЗ-3962; ГАЗ-5312; ГАЗ-66; ЗІЛ130; ВАЗ 2107 по 1; 5;
6 кл.
– 6 осіб, заробітна плата 3354 – 4310 грн.
Вимоги до претендента:
Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації. Повна загальна середня
освіта, (професійна підготовка на виробництві за попереднім місцем роботи),
посвідчення водія з дозволом на керування автотранспортними засобами
певних категорій, стаж роботи водієм не менше 2 років.
10. машиніст екскаватора ЕО-2621; JCB-3CX по 5; 6 кл.
– 5 осіб, заробітна плата 3405 – 6163 грн.
Вимоги до претендента:
Професійно-технічна освіта., повна загальна освіта.
Стаж роботи за професією помічника машиніста екскаватора 3 розряду не
менше 1 року.
11. інженер-енергетик
– 1 особа, заробітна плата 6580 грн.
Вимоги до претендентів:
Вища освіта. Стаж роботи не менше 1 року.
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15. іслюсар КВПіА по 5 розряду.
– 1 особа, заробітна плата 4708 грн.
Вимоги до претендента:
Професійно-технічна освіта. професійна підготовка на виробництві за
попереднім місцем роботи. Стаж роботи не менше 1 року
16. покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів
по 5 розряду.
– 1 особа, заробітна плата 5457 грн.
Вимоги до претендента:
Професійно-технічна освіта, повна загальна середня освіта, професійна
підготовка на виробництві за попереднім місцем роботи. Стаж роботи не менше
1 року.
17. оператор змішувальної установки по 5 розряду
– 1 особа, заробітна плата 4669 грн.
Вимоги до претендента:
Повна загальна середня освіта. Підвищення кваліфікації.
Стаж роботи оператором розчинозміщувача пересувного 3 розряду не менше
1 року

Львів-2017
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18. оператор на аеротенках по 3 розряду
– 1 особа, заробітна плата 3963 грн.
Вимоги до претендента:
Повна загальна середня освіта.
Досвід в сфері діяльності, стаж роботи не менше 1 року.
19. обхідник по 3 розряду
– 2 особи, заробітна плата 3669 грн.
Вимоги до претендента:
Повна загальна середня освіта.
20. начальник дільниці (дільниця по відновленню свердловин)
– 1 особа, заробітна плата 6910 грн.
Вимоги до претендента:
Вища освіта. Досвід роботи у сфері діяльності не менше 2 роки.
21. інженер з буріння 2 категорії.
– 1 особа, заробітна плата 6700 грн.
Вимоги до претендента:
Вища освіта. Досвід роботи у сфері діяльності не менше 1 року
22. слюсар-ремонтник по 3; 4; 5 розряду.
– 7 осіб, заробітна плата 3638 - 4669 грн.
Вимоги до претендента:
Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією слюсаря-ремонтника.
Інформація про підприємство:
Підприємство існує з 1901 року і працює по теперішній час. Основним
завданням підприємства забезпечити мешканців міста Львова однією з
найбільших цінностей для життя – це водою. Використану воду та відходи
життєдіяльності міста підприємство також бере на очищення.
Підприємство багате своєю історією, звичаями та особливо людьми. На
підприємстві працює багато досвідчених фахівців, ветеранів праці, які можуть
поділитись своїми знаннями, досвідом та вмінням, передати естафету
молодому поколінню. Розвиток і вдосконалення технічного та технологічного
процесу потребує не тільки оновлення матеріальних ресурсів, але і
поповнення людських ресурсі молодим кадровим потенціалом.
ЛМКП «Львівводоканал» готове прийняти в свій колектив молодих,
енергійних мешканців міста Львова та області, готових до співпраці.
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Компанія «STRANS»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

STRANS – це провідна українська компанія, що спеціалізується на продажі
та дистрибуції запасних частин до вантажних автомобілів, причепів,
напівпричепів, спецтехніки та автобусів європейського виробництва.
На сьогоднішній день ми представляємо одну з найбільших мереж магазинів
запасних частин в Україні, що налічує 20 відділів та 2 логістичні склади.
Завдяки сучасній логістиці ми забезпечуємо доставку наших товарів в будьяку точку України в межах 24 год.
Товариство з обмеженою відповідальністю «КПП ЦЕНТР»
Адреса:
м. Львів, вул. Городоцька, 286 Б та
м. Львів, вул. Промислова, 50-52
Керівник відділу управління персоналу Оршак Микола Андрійович
Менеджер відділу управління персоналу
Піцик Ірина Михайлівна тел. 067 35 00 272,
ел. пошта: kadry@kpp-centr.com.ua
Сфера діяльності: продаж автозапчастин, ремонт автомобілів.
Вакансії:
Менеджер з продажу автозапчастин
Вимоги до кандидата:
• Вища або середня-спеціальна освіта.
• Знання будови автомобіля.
• Впевнений користувач ПК (інтернет, Skype, ICQ, електронна почта, інша
оргтехніка...)
Основні обов'язки:
• Підбір запчастин для клієнтів різними способами.
• Узгодження цін, термінів та умов поставок запчастин з клієнтами.
• Розвиток співпраці з потенційними vip-клієнтами.
• Контроль дебиторської заборгованості.
• Виконання плану продажу
Умови роботи:
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• Високий рівень оплати праці (ставка + система мотивації).
• Цікаве корпоративне життя
• Постійне проведення тренінгів та майстеркласів, екскурсій на
виробництва запчастин в різних країнах.
• Офіційне працевлаштування.
• Є можливість працювати в нічну зміну

Працівник складу автозапчастин.
Вимоги до кандидата:
• Пунктуальність;
• Чесність;
• Відповідальність;
• Бажання працювати та розвиватись;
Обов'язки:
• Прийом та звірка товару (автозапчастин)
• участь в інвентаризації складу;
• організація роботи по переміщенню та складуванню товару;
• перевірка цілісності товару при прийомі;
• комплектування замовлень;
• дотримання порядку у визначенному відділенні складу;
Умови роботи:
• Графік роботи: понеділок-пятниця з 9:00-18:00 год.
• Заробітна плата: ставка + преміальні;(від 5000 грн.)
• Щорічна оплачувана відпустка;
• Цікаве корпоративне життя;
• Можливість розвиватись та просуватись кар'єрними сходами;
• Офіційне працевлаштування;
• Можливість впливати на рівень власного заробітку;
• Розміщення складу м.Львів, вул.Городоцька,286 Б.
Програміст
Вимоги до кандидата:
• Знання принципів програмування;
• Знання SQL та розуміння принципів роботи реляційних баз даних;
• Перевагою буде знання структури CRM-програм.(Теrrа Soft) та розуміння
бізнес процесів.
• Знання мов: Українська, англійська (читання і розуміння (англомовні
форуми, рівень B1)
• Бажаний досвід в розробці програмних продуктів;
Розглянемо також кандидатури претендентів без досвіду роботи (інститути
програмування, курси)
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Основні обов'язки:
• Розробка нових або доповнення існуючих модулів програм СRM;
• Написання нових програмних продуктів, оптимізація SQL коду.
Умови роботи:
• Цікаве корпоративне життя.
• Офіційне працевлаштування.
• Кар'єрний ріст
Слюсар-механік
Вимоги:
• Технічна освіта. Добре знання будови автомобіля.
• Знання процесів обслуговування автомобіля.
Обов'язки:
• Виконання ремонтних робіт автомобілів, причепів, автобусів.
• Дотримання правил трудової дисципліни та правил безпеки перебування
в робочому процесі на СТО.
Умови:
• Високий рівень заробітньої плати 8000 + Бонус відносно навиків
• Професійне СТО європейського формату відоме на всю Україну.
• Соцпакет у вигляді обідів, відпусток доставка до місця праці та
офіційного працевлаштування.
• Наші працівники системно приймають участь у різних навчаннях
стосовно процесів пов'язаних із ремонтами техніки.
• Можливість розвиватись як фахівець.

Якщо ви хочете отримати цікаву роботу в команді професіоналів, рости
як фахівець, розуміти що вас цінують, будувати успішну кар'єру з успішними
людьми, заробляти в Україні як закордоном, тоді чекаємо на Вас у нашій
команді.
https://strans.ua/
https://www.facebook.com/Strans.ua/

Львів-2017

23

29к

Я

УЧАСНИКИ

УЧАСНИКИ

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

Адреса: 02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, корпус 73
Оголошуємо конкурс на вакансію:

«Регіональний представник» в Західному регіоні
Основні обов’язки:
• Продажі пароконденсатного і теплоенергетичного промислового
обладнання в Західному регіоні;
• Надання якісних консультацій клієнтам компанії;
• контроль за виконанням замовлень.
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Галузь компанії: промислова теплоенергетика
Компанія «Артезія» займається проектуванням, виробництвом і
встановленням промислового теплоенергетичного обладнання, комплектацією
і доставкою сучасних вузлів пароконденсатних систем, розробкою та
впровадженням енергозберігаючих технологій і комплексних теплотехнічних
модулів.
«Артезія» має власну лінію з виробництва теплообмінних модулів, вузлів
осушення і редукування пари, вузлів відведення конденсату, пунктів збору
конденсату, які відрізняються високими експлуатаційними характеристиками,
що дозволяє вирішувати будь-які завдання з врахуванням найвищих вимог
щодо якості, енергозбереження і безпеки.

Успішний кандидат має:
• Вищу технічну освіту (спеціальність "Промислова теплоенергетика" або
аналогічна);
• вітається досвід роботи в даній сфері.
• наявність власного авто (бажано);
• комунікабельність, готовність до відряджень і переговорів;
Компанія пропонує:
• офіційне працевлаштування, після проходження випробувального
терміну (випробувальний термін оплачується);
• повний соціальний пакет, згідно стандартів КЗПП;
• заробітна плата: ставка + % от об’єму продаж;
• технічна підтримка центрального офісу;
• безоплатне навчання за рахунок компанії;
• компенсація (мобільний зв'язок, ПММ, амортизація)
Якщо Ви зацікавлені в цій пропозиції, то, будь ласка, надсилайте Ваше
резюме на електронну адресу.
• oleg@artezia.com.ua
• Контактний телефон: +38 050 381 00 18
• Контактна особа: Олег Касацький
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Товариство з обмеженою відповідальністю
«Міра і К»

ТОВ «СІЛЬПО - ФУД»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

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

Адреса:
Товариство з обмеженою відповідальністю «СІЛЬПО - ФУД»
Юридична адреса Фактична адреса -

02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1
м. Львів (11 магазинів в м. Львів)
Телефон: 099-905-64-29,
електронна адреса: o.pushmina@fozzy.ua

Менеджер з персоналу
Фахівець з персоналу
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Пушміна Оксана Вячеславівна
Ждан Роксолана

Напрями діяльності:
Роздрібна торгівля продовольчих та непродовольчих товарів.
Потреба у фахівцях.
- завідувачі відділів
(свіжі продукти, стелажна продукція, кулінарія, випічка)
- заступники керуючих
- продавці
- касири
- обвалювальники м’яса
- оброблювачи риби
- кухарі/ст..кухарі
- пекарі/ст.пекарі
- приймальники
- вантажники

79040, м. Львів, вул. Городоцька, 280.
Тел. 050-370-94-40, 262-41-24, victorchaiko@ukr.net.

Заступник директора по роботі з персоналом Чайко Віктор Васильович.
Код виду економічної діяльності:
49.31, Пасажирський наземний транспорт міського та приміського
сполучення.
Потреба у фахівцях:
Водії автотранспортних засобів – 52 чоловік;
Слюсарі по ремонту автомобілів – 4 чоловік.
Вимоги до претендентів:
водії автотранспортних засобів (міські, приміські, міжміські пасажирські
перевезення): наявність категорії «Д» - з/п від 6000 грн.;
слюсарі по ремонту автомобілів (зварники, електрики, токарі): знання будови
автобуса, практичні навики роботи - з/п від 6000 грн.;
Ми пропонуємо:
офіційне працевлаштування;
гідні умови праці;
стабільну оплату праці;
безкоштовний доїзд на роботу;
гуртожиток для міжзмінного відпочинку;
навчання та перепідготовку водіїв;
можливість отримання безвідсоткових кредитів;
дружній колектив.
ТзОВ «Міра і К» Львівське автотранспортне підприємство з власною
матеріально-технічною базою, яке створене в червні 2002 року. В структурі
підприємства є все необхідне для організації перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах (станція технічного обслуговування з кваліфікованими
фахівцями, сертифіковані лікарі, професійні механіки, служба безпеки руху).
Щоденно на маршрути підприємства виїжджає близько 150 автобусів.
Товариство має сертифікат на надання послуг по перевезенню пасажирів
автомобільним транспортом, виданий Міністерством інфраструктури України
та атестат акредитації станції технічного обслуговування автобусів і легкових
автомобілів.
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Львівська філія
ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

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

Львівська філія ПАТ «Миронівський хлібопродукт»
Адреса: 79034 м. Львів вул. Тернопільська, 44

29к

Я

В даний час вакантні посади на ЛФ ПАТ «Миронівський хлібопродукт»:
Водій-експедитор категорії С – 1 вакансія
Вимоги:
• наявність водійського посвідчення з відкритою категорією "С";
• досвід роботи водієм-експедитором;
• задовільний стан здоров'я, відсутність шкідливих звичок;

Директор: Остріков Олександр Ігорович
тел: 095 286 00 03
ел. адреса: o.ostrikov@mhp.com.ua

Обов'язки:
• доставка продукції по Львову і Львівській області;
• оформлення відповідних документів;
• контроль за технічним станом автомобіля;

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

Графік роботи: позмінний - з 4:00 (на роботу довозимо), 2 плаваючих вихідних.
Зарплата: 7000 - 9000 грн.
Механік контрольно-пропускного пункту – 1 вакансія

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.
Також, на час проведення ярмарки вакансій, можуть бути запропоновані
і інші посади на підприємствах групи «Миронівський хлібопродукт», місця
для проходження виробничої практики студентами, та посади для
походження стажування молодими спеціалістами без досвіду роботи.
Оскільки на підприємстві повністю офіційне працевлаштування, то
правникам гарантовано відповідний соціальний захист: оплачувані відпустки
і лікарняні, страховий стаж, виплати у випадку безробіття, та ін.
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Вимоги:
• наявність водійського посвідчення категорії В, С;
• досвід роботи з автотранспортом;
Обов'язки:
• випуск автомобілів на маршрути та прийняття після рейсу; в автопарку
- 9 вантажних і 15 легкових автомобілів;
• проведення передрейсових оглядів автотранспортних засобів;
• проведення інструктажів з безпеки руху;
• організація заправки автомобілів;
Графік роботи: з 8:00 до 17:00 субота, неділя - вихідні.
Зарплата: 6000 грн.
Комірник – 1 вакансія
Вимоги:
• відповідальність, чесність, організованість, комунікабельність,
дисциплінованість, лідерські якості;
• впевнений користувач ПК - офісні програми;
• досвід роботи комірником або комплектувальником - бажано;
• відсутність шкідливих звичок;
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Обов'язки:
• керівництво роботами по прийому, зберіганню і відпуску товарноматеріальних цінностей на складі;
• дотримання правил оформлення і здачі прибутково-видаткових
документів;
• складання встановленої звітності, контроль за наявністю в них
необхідних підписів та печаток і т. ін.;
• участь в проведенні інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей;
• забезпечення збереження складованих товарно-матеріальних цінностей,
дотримання режимів зберігання, ведення обліку складських операцій;
Графік роботи:
3:00-15:00, тиждень робочий/тиждень вихідний, зранку довозимо на роботу.
Зарплата: 5000 грн.
Водій категорії Е (Білий Камінь) – 1 вакансія
Вимоги:
• наявність водійського посвідчення категорії Е (та медичної довідки)
• досвід безаварійного водіння транспорту відповідного тонажу від 3
років;
• знання правил експлуатації та технічної частини транспортного засобу;
• задовільний стан здоров'я, відсутність шкідливих звичок;
Обов'язки:
• вантажні перевезення по Львівській області;
• контроль за технічним станом автомобіля;
Графік роботи: сезонний.
Зарплата: від виробітку
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ПАТ «Укртелеком»
Львівська філія
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Адреса:

вул. Дорошенка 43, м. Львів, 79007
Тел.(факс) 297-02-17, 261-22-22
Спеціаліст з підбору персоналу:
Ліпець Зоряна Русланівна zlipets@ukrtelecom.ua
Напрями діяльності компанії:
Для фізичних осіб:
• Фіксований місцевий телефонний зв’язок;
• Широкосмуговий доступ в інтернет;
• IPTV;
• Мобільний зв’язок «3Mob»
Для юридичних осіб:
• Послуги передачі даних і побудова віртуальних приватних мереж
(VPN);
• Постійне IP-з’єднання по виділеній лінії;
• Апаратний і віртуальний хостінг;
• Надання у користування виділених некомутованих каналів зв’язку;
•
ISDN;
• Відеоконференц-зв’язок.
Вакансії:
• Спеціалісти з продажів телекомунікаційних послуг різного напрямку (для
фізичних осіб, для малого та середнього бізнесу, для корпоративних клієнтів).
• Електрогазозварювальник;
• Водій (м. Львів, м. Дрогобич);
• Слюсар з ремонту транспортних засобів;
• Провідний інженер з безпеки дорожнього руху;
• Спеціаліст з пожежної безпеки.
Вимоги до претендентів:
Для сфери продажів – бажання працювати, комунікабельність, ініціативність.
Досвід роботи в сфері продажів бажаний, але необов’язковий.
Для вакансій технічного напряму – відповідна освіта та стаж роботи на
аналогічній посаді від 2-х років.
Інформація про підприємство:
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» - це:
• Найбільший оператор фіксованого зв’язку в Україні;
• Один із найбільших провайдерів Інтернет;
• Єдиний засновник і учасник ТОВ «ТриМоб»: мобільний оператор стандарту
3G|UMTS.
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ПАТ«Укрпошта»
Львівська дирекція

ТзОВ Агентство економічної
безпеки «ЕФОРТ»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

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

ТОВ «Агентство економічної безпеки «ЕФОРТ»

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта»
Львівська дирекція

Юридична адреса – 79018 м. Львів, вул. Героїв УПА, 72,
Фактична адреса – 79018 м. Львів, вул. Смаль-Стоцького, 15.
Телефон секретаріату – 298-93-40, факс – 298-93-41,
office@effort.com.ua, tovcharova@effort.com.ua.
Начальник відділу кадрів Овчарова Тетяна Віталіївна.

Юридична адреса:
вул. Хрещатик, 22 м. Київ 01001
Фактична адреса:
вул. Словацького, 1 м. Львів 79000
тел. (032) 298-66-02, факс (032) 276-48-26,
e-mail: SekretarLviv@ukrposhta.com, www.ukrposhta.ua
Директор: Ростов Микола Васильович
Начальник центру управління персоналом Маргацька Оксана Сергіївна.

Напрямки діяльності:
Надання охоронних послуг: фізична та технічна охорона об’єктів,
супровід матеріальних цінностей, супровід вантажів залізничною
колією (в межах України).
На роботу потрібні:
- електромонтери охоронно-пожежної сигналізації - 3 вакансії;
- водії автотранспортних засобів -4 вакансії;
- охоронники - 4 вакансії.
Вимоги до претендентів:
- наявність водійських прав, відсутність судимості,
з/п – від 3200 грн.
Інформація про підприємство:
Товариство працює на ринку охоронних послуг уже 15 років у Вінницькій,
Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській,
Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій
областях.
На сьогодні підрозділами Агентства «ЕФОРТ» фізичною та технічною
охороною забезпечено 2850 об’єктів.
Загальна чисельність працівників становить понад 1100 чол. У 2018 році
товариство планує забезпечити фізичною та технічною охороною понад 200
об’єктів та створити понад 100 робочих місць.
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Публічне Акціонерне Товариство «Укрпошта» (ПАТ «Укрпошта») входить
до сфери управління Міністерства інфраструктури, є правонаступником
УДППЗ «Укрпошта» та є національним оператором поштового зв’язку України.
Укрпошта сьогодні – це:
• понад 11.5 тис. об’єктів поштового зв’язку, поштамти, поштові
відділення, пересувні відділення поштового зв’язку;
• понад 73 тис. працівників, з них – 36 тис. – листоноші, 13.7 тис. –
оператори, 2.6 тис. – сортувальники;
• 50 видів послуг для споживачів, серед основних: пересилання
письмової кореспонденції, посилок, відправлень з оголошеною цінністю,
переказів, доставка періодичних видань, пенсій та грошових допомог,
інше.
Основною місією підприємства є надання споживачам високоякісних
послуг у сфері поштового зв’язку, фінансових та інших загальнодоступних
послуг з гарантією надійності та оперативності.
Структурною одиницею ПАТ «Укрпошта» є Львівська дирекція.
Основні вакантні посади:
• оператор поштового зв’язку у відділеннях міста (понад 20 од.);
• листоноші – 7 од;
• сортувальники поштових відправлень та виробів друку у центрі
оброблення пошти (понад 20 од.);
• водії (понад 10 од.).
Вимоги:
Відповідальність, порядність, добросовісність, сумлінність, стресостійкість,
бажання працювати в колективі.

Львів-2017
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ТзОВ «Науково-виробниче
підприємство «ІМВО»

ТОВ ТВК «Львівхолод»
Мережа продуктових магазинів «Рукавичка»

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

Адреса:

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

29к
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Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

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, сертифікат на систему
управління якістю ISO 9001:2008

79034, м. Львів, вул. Угорська, 22
Тел. (032) 244 21 96, http://www.lvivcold.com.ua/
Відповідальна особа за набір персоналу
Федечко Ольга Юріївна.
Менеджер з персоналу відділу підбору, оцінки та адаптації персоналу
Романна Богоніс
Сфера діяльності:
Логістика та роздрібна торгівля.
Відкриті позиції:
• комплектувальник
• контролер
• вантажник
• адміністратор
• оператор-приймальник
• касир торгового залу
• пекар
• вантажник
• прибиральник
Вимоги до працівників логістики: (з/п від 7000 грн на руки)
• досвід роботи на складі (бажано)
• фізична витривалість
• уважність, відповідальність, точність при відборі товару
Вимоги до працівників торгівлі: (з/п від 4500-7700 грн)
- Середня або середньоспеціальна освіта (бухгалтерська освіта є
перевагою)
- Бажаний досвід роботи в торговельній мережі
- Користувач ПК
- Комунікабельність, клієнтоорієнтованість, націленість на результат,
відкритість новому
Торгово-виробнича компанія «Львівхолод» – лідер у галузі роздрібної
торгівлі Західної України з понад десятирічним досвідом роботи в рітейлі. За
кількістю торгових точок посідає 5 місце у всеукраїнському рейтингу мереж.
Компанії належить мережа магазинів самообслуговування «Рукавичка»
(понад 130 магазинів), а також виробничі потужності, лабораторія, власний
логістичний центр та торгова марка "Кухарочка".
Запрошуємо до співпраці партнерів та клієнтів.
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Директор Висовський Ігор Іванович
Заст. директора по режиму і кадрах Папіж Ігор Євстахович
Напрямки діяльності:
Стелажні системи для складів, виробництва, супермаркетів, логістичних
комплексів класу А
Вакансії:
Інженерно-технічний склад:
- інженер-технолог (холодноштампувальні роботи, зварювальноскладальне виробництво)
- нач. зварювальної дільниці, механозаготівельної дільниці
- інженер-механік
Робітничі професії:
- різальник металу на ножицях і пресах
- штампувальник
- налагоджувальники агрегатних верстатів та ліній
- слюсарі-складальники металоконструкцій
- оператори верстатів з ЧПУ
- підсобний робітник
Зарплата:
інженерно-технічний склад - від 8000 грн., робітники – від 7000 грн.
На підприємстві існує атестаційна комісія, є можливість підвищення
кваліфікації
Пропонуємо також оплачуване стажування без відриву від навчання
студентам 3-6 курсів
Інформація про підприємство.

Львів-2017
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Група компаній TB Fruit
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

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.
До складу Групи входять наступні компанії:

ТзОВ «Галіція-Трейд»
Напрям діяльності:
виготовлення натуральних соків та нектарів, а також їх реалізація по Україні
та на зовнішній ринок.
Адреса:

81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 274-А,
тел.: +380673277541, e-mail: i.panteleieva@galicia.com.ua

Менеджер з персоналу: Ірина Пантелеєва
Перелік вакансій:

ТзОВ «Яблуневий дар»

1. Підсобні робітники
2. Комплектувальники на склад готової продукції

Напрям діяльності: переробка сировини, виробництво соків.
Адреса:

29к
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3. Оператори лінії розливу в цех розливу соків

м. Городок, вул. Львівська, 274 а,
e-mail: info@dar.lviv.ua, тел. +38032 3131783,

4. Налагоджувальники обладнання лінії розливу
5. Представники торговельні у відділ продажу

Менеджери з персоналу: Світлана Грищенко, Надія Дерко.

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

Перелік вакансій:
1. Лаборанти - вища освіта відповідного напрямку (обов'язкове знання
аналітичної, органічної та неорганічної хімій), досвід роботи на харчовому
підприємству вважатиметься перевагою.
2. Водій автонавантажувача/тракторист/водій КамАЗа/автокранівник права відповідної категорії, досвід роботи на аналогічній посаді від 2
років.
3. Електрик - освіта відповідного напрямку, досвід роботи на харчових
підприємствах вважатиметься перевагою.
4. Слюсар-ремонтник харчового обладнання - технічна освіта, досвід
роботи від 1 року.

ТОВ «ТБ Пак»
Напрям діяльності:
підприємство ТОВ «ТБ Пак» входить до складу групи компаній T.B.Fruit та
спеціалізується на виробництві піддонів.
Адреса:

81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, 274-А,
тел.: +380673104691. e-mail: h.datsko@tbpack.com.ua

Менеджер з персоналу: Галина Дацко
Перелік вакансій:
1. Верстатник

5. Зварники (аргон) - досвід роботи не менше 3 років зі зваркою харчового
обладнання.
6. Бухгалтер (ОЗ, ТМЦ, паливо) - вища освіта, досвід роботи на цих
ділянках не менше 2 років, досвід роботи з 1С.
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2. Пилорамщик
3. Підсобні робітники
4. Налагоджувальники
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ТзОВ «Танк Транс Україна»

ПАТ «Галичфарм»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Адреса:

вул. Опришківська 6/8, м. Львів;
Тел.: (032) 294-99-82,
електронна адреса: Oleksandra.Papizh@arterium.ua;

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

Напрям діяльності:
міжнародні транспортні перевезення.
Адреса:

Менеджер з персоналу: Папіж Олександра Михайлівна;
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м. Городок, вул. Івасюка, буд. 2г,
e-mail: o.zvir@tanktrans.com.ua, тел. +38 0673414859

Менеджер з персоналу: Оксана Звір

Напрям діяльності: Виробництво ліків.
Потреби у фахівцях:
Апаратники екстрагування (вища освіта: хімічна, фармацевтична, технічна);
Інженери-механіки, техніки (вища технічна освіта);
Оператори технологічних установок (вища технічна освіта);
Укладальники-пакувальники;
Вантажники,
Підсобні робітники.
Інформація про підприємство:
ПАТ «Галичфарм» є лідером у сфері виробництва ліків на основі рослинної
сировини в Україні, які сертифіковані європейським сертифікатом якості GxP.
Продукція підприємства зареєстрована та реалізується в 16 країн світу.

Перелік вакансій:
1. Електрогазозварник - документи, що дають право на виконання даних
робіт, мінімальний досвід роботи.
2. Слюсар з ремонту автомобілів - освіта з даного профілю або досвід
роботи за даною спеціальністю.
3. Слюсар з ремонту електроустаткування автомобілів - освіта з даного
профілю або досвід роботи за даною спеціальністю.
4. Водій автотранспортних засобів - освіта профтехнічна, посвідчення
водія кат. СЕ, досвід роботи на великовагових автомобілях

Сьогодні асортимент виробництва налічує близько 87 (з урахуванням
форм дозування) генеричних та оригінальних лікарських засобів в таких
формах випуску як: ін’єкції в ампулах, таблетки, розчини, екстракти, олії,
сиропи та краплі. На підприємстві офіційно працевлаштовано більше 1000
працівників, для яких сформовано повний соціальний пакет.Сучасне
високотехнологічне підприємство потребує висококваліфікованих фахівців.
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ТОВ «ЦВГ Україна»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-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.
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Директор ТОВ «ЦВГ Україна» - Церман Міхал.
Виконавчий директор ТОВ «ЦВГ Україна» - Пастущин Олег.
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.

На даний момент CVG управляє 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 понад1000
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.
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ПОТРЕБА В ПРАЦІВНИКАХ:

LycaMobile Ukraine
1. Торговий представник - 5 осіб зарплата 10 000 грн.
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

Адреса:

Львів, Героїв УПА, 29

Відповідальний за набір персоналу Малигін Віталій
Тел. 091 603 7543, e-mail: Vitali.malygin@gmail.com

Обов’язки:
Пошук нових контрагентів з розповсюдження стартових пакетів,
організація підписання договорів.
Обговорення з представниками місць продажів стартових пакетів способи
представлення товарів і надання супутніх послуг. і.т.д.

ТзОВ «ЮНІВЕРСАЛ МАРКЕТІНГ СЕРВІСІЗ»
01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, будинок 8-Б

2. Мерчендайзер - 10 вакансій. Зарплата 10 000 грн.

Адреса:
Директор

Іваненко С.А.

Обов’язки:
Розповсюдження стартових пакетів, надання повної інформації про
стартові пакети, тарифні плани, інформація про компанію.

Один з найбільших віртуальних мобільних операторів, який діє в 21
країнах світу, і є лідером на міжнародному ринку, «LycaMobile Group», в
зв'язку з відкриттям представництва в Україні, запрошує в свою команду
молодих і амбітних.

Проведення аналізу та звіту з розповсюдження товару.

Вимоги:
- високий рівень комунікаційних навичок;
- бажання розвиватися і навчатися новому;
- відповідальність і охайність;
- Знання іноземних мов.
Обов'язки сфера відповідальності:
- Просування продукції компанії;
- Надання консультаційних послуг споживачам;
- Продаж стартових пакетів в рамках промо-активностей;
- Ведення звітності.
Гарантії:
- повна зайнятість;
- офіційний дохід;
- бонуси;
- можливість фінансового та кар'єрного зростання;
- навчання, тренінги;
- кращі отримають шанс стати частиною команди «ЛайкаМобайл Україна».
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Інформація про підприємство та перспективи розвитку:

ТДВ «Львівагромашпроект»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

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

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.

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
Інженер-механік
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.

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 143 особи.

Для робітників: підвищення кваліфікації, здобуття вищого розряду,
підвищення у посаді, підняття заробітної плати.
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Військова частина 4114
Західного ОТО НГУ
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Військова частина 4114 існує 91 рік, незалежно від кольорів прапору
нашої держави пройшла великий славетний бойовий шлях, адже
військовослужбовці з честю та гідністю зажди стояли на захисті нашого
народу.
Історія Військової частини розпочалась з моменту її створення, а саме
14 червня 1924 року.
Під час ІІ світової війни полк приймав участь у Великій Вітчизняній війні,
пройшовши бойовий шлях від Балтійського моря до Австрійських Альп.
За проявлену відвагу у боях полк був нагороджений бойовими орденами
Кутузова, Б.Хмельницького та Червоної Зірки.
По закінченню ІІ світової війни розпочалось мирне життя та полк було
передислоковано у м. Львів.

У різні часи особовий склад полку постійно приходив на допомогу
населенню:
- у 1970 році виконував завдання, пов’язанні з локалізації епідемії в
Астраханській області;
- у1980 році забезпечував громадський порядок під час проведення
Олімпійських ігор;
- 24 військовослужбовця полку виконали інтернаціональний обов’язок в
Демократичній Республіці Афганістан;
- у 1986 році полк на Чорнобильській Атомній Станції в повному складі з
перших хвилин трагедії виконував завдання в 10-ти та 30-ти кілометровій
зоні;
- з 1988 по 1991 рік полк виконував завдання з охорони громадського порядку
при надзвичайних обставинах в м. Баку, Нахічеванській автономній республіці
та Нагірному Карабасі;
За час незалежності України особовий склад полку постійно виконував
найрізноманітніші завдання по допомозі громадянам та іншим жителям
України. Це:
- з 1992 по 2000 роки забезпечував громадський порядок в АР Крим, на
кордонах з республіками Білорусь та Молдови;
- надавав допомогу в ліквідації наслідків повені в Городецькому районі
Львівської області та Закарпатті;
- у 2001 забезпечував охорону громадського порядку у м. Львові під час
перебування в Україні Папи Римського Іоана – Павла ІІ;
- у 2002 році брав участь у ліквідації наслідків катастрофи військового літака
у Скнилові;
- у 2007 році забезпечував громадський порядок під час проведення концерту
українських та польських естрадних виконавців на лінії Державного кордону
України та Польщі в Сокальському районі Львівської обл. брала участь в
проведення спецоперації по пошуку та затриманню злочинців, які втекли зпід варти в Сокальському районі Львівської області;
- з 2002 по 2013 роки приймав участь у відкритті меморіалів загиблим
Польським воїнам, приїздів до м. Львова Прем’єр - Міністра України, Голів
Верховної Ради України, Президентів України, участь у ліквідації наслідків
аварії техногенного характеру на території Буського району Львівської області,
завдання по забезпеченню громадського порядку під час проведення
футбольних матчів чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012;
- 11 військовослужбовців частини виконували службу в миротворчих місіях
ООН (в Косово).
З самого початку трагічних подій на сході нашої країни особовий склад
полку одним із перших став на захист незалежності та суверенітету України,
боронячи наших громадян від сепаратиської проросійської чуми.
Військовослужбовці частини неодноразово виконували та на даний час
виконують службові бойові завдання в зоні проведення АТО.
Маріуполь, Дебальцево, Костянтинівка, Дружківка, Славянськ,
Краматорськ, Первомайськ, Широкіно – таким був бойовий шлях нашої
частини.
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Військова частина 4114 Західного оперативно-територіального
об’єднання Національної гвардії України
Адреса:

м. Львів, вул. Стрийська 146, 79026;
телефон: (098) 706-46-68, електрона пошта vv4114@ukr.net;

Командир військової частини полковник Логуш Степан Іванович;
Начальник відділення кадрів капітан Гулій Степан Богданович;
Військова служба за контрактом.
Вакантні посади:
Стрільці, водії, командири відділень, сапери, фахівці зв'язку;
Вимоги до претендентів:
вік від 18 до 45 років, за станом здоров’я придатні до військової служби, не
мають судимостей за вчинення злочину, які мають вищу, професійно-технічну
та повну освіту, грошове забезпечення від 7000 до 10000.
Соціально-побутові гарантії:
отримання житла за рахунок держави, можливість навчатись у вищих
навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти під час проходження
служби, виплата грошової компенсації за піднайом житла, безоплатна
кваліфікована медична допомога, санітарно-курортне лікування та відпочинок
у пансіонатах.
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ТзОВ «Бадер Україна»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Адреса:

81500, Львівська обл., м. Городок, вул. Заводська, 5;
81084, Львівська обл.,с. Кожичі, вул. Дорошенка, 2
Тел. 067 240 50 70, електронна адреса: hr.300@bader-leather.com

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.

Генеральний директор – Павлунь Андрій Миколайович
Начальник відділу підбору персоналу Римашевська М.Б.,

Адреси виробничих потужностей:
• м. Городок, вул. Заводська, 5

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)

• с. Кожичі, вул. Дорошенка, 2 (кільцева дорога м. Львова)
• с. Сокільники, кільцева дорога,
салон світла «Арт-Енерго» — навчальний центр

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.
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Приватне підприємство «Колекс»

ПрАТ «Київстар»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Адреси:

29к

Я

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

Приватне підприємство «Колекс»

Юридична - м. Київ, вул. Дегтярівська 53,
Фактична - м. Львів, вул. Городоцька 226б
Телефон - +380676711171, +380322901171
Факс - 2901143, e-mail: Bogdana.Kyrylych@kyivstar.net

Відповідальні за добір персоналу
Кирилич Богдана Богданівна - рекрутер (0676709515)
Гайда Юлія Сергіївна - рекрутер
Напрями діяльності:
«Київстар» — українська телекомунікаційна компанія, що надає послуги
мобільного зв'язку і доступу до мережі Інтернет.
Потреба у фахівцях:
Оператор центру телефонного обслуговування абонентів Київстар (вхідна
лінія)
Вимоги до претендентів:
Освіта вища, неповна вища (студенти з 4-го курсу), середня;
Вільне володіння українською та російською мовами;
Відсутність специфічної вимови;
Проживання в межах міста Львів;
Заробітна плата 5 000 - 8 000 грн/міс

Юридична адреса:

м. Львів, вул. Сихівська, 9/63,

Поштова адреса:

м. Львів, вул. Зелена,149, IV-й поверх,
тел../факс: (032) 297-07-02,
e-mail: kolecs.lviv@ukr.net )

Підприємство надає послуги з охорони майна громадян, підприємств та
організацій різних форм власності.
Відповідальні за підбір персоналу:
1. заступник директора Атаманчук Михайло Васильович
(моб. тел.: 067-340-88-58);
2. заступник директора Ситник Олексій Олександрович
(моб. тел.: 067-778-06-12).
Пропонуємо роботу на вакантних посадах:
- оператор пульта централізованого нагляду (2 чол.);
- охоронник (20 чол.).
Вимоги до кандидатів:
Оператор пульта централізованого нагляду:
вік 20 – 60 р., повна середня освіта, за станом здоров’я можуть виконувати
службові обов’язки, відсутня судимість, знання комп’ютера на рівні
користувача, бажаний досвід роботи.
Охоронник: вік 20-60р., повна середня освіта, за станом здоров’я можуть
виконувати службові обов’язки, відсутня судимість, бажаний досвід роботи.
Підприємство гарантує офіційне працевлаштування, соціальний пакет, вчасну
виплату заробітної плати.
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ТзОВ «Мобіжук»

ТзОВ «БРАМА»

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

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мобіжук»
Адреса:

м. Львів, вул. Кульпарківська 59
телефон 067-230-42-45,
електронна адреса yana.yakymovych@zhuk.mobi

Відповідальна за добір персоналу:
заступник директора з управління персоналом Чорній Наталія Ярославівна,

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

Адреса:

81085, Львівська область, Яворівський р-н.,
с. Рясне-Руське, вул. Свободи,25;
Тел., факс +380322351190, електронна адреса office@brama.ua

Заступник директора з правових та кадрових питань
Бортник Світлана Миколаївна,
Напрями діяльності:
Деревообробка, виробництво міжкімнатних дерев’яних дверей;
Потреба у фахівцях.
Оператори устаткування – 14 осіб,
підсобні робітники– 14 осіб,
електромеханіки– 2 особи,
слюсарі – 2 особи,
працівники благоустрою – 2 особи;
Вимоги до претендентів:
підсобні робітники – без вимог до стажу роботи (від 6500,0 грн.),
оператори устаткування – освіта та досвід в деревообробній галузі
(є можливість навчання на виробництві) (від 6500,0 – 12 000,0 грн.),
електромеханіки та слюсарі – технічна освіта, без вимог до стажу роботи,
працівники благоустрою – без вимог до стажу роботи та кваліфікації (6300,0).

Напрями діяльності:
Торгівля мобільними телефонами та аксесуарами ;
Потреба у фахівцях:
продавець непродовольчих товарів,
прибиральник службових приміщень,
дизайнер,
майстер з ремонту мобільних телефонів,
Вимоги до претендентів:
Базова середня освіта, заробітна плата 3200,00
Інформація про підприємство і перспективи розвитку.
Компанія працює на ринку з 2011 року, налічує понад 400 магазинів по
всій Україні.
Для працівників забезпечує комфортні умови праці, можливість кар’єрного
розвитку та дружній колектив.
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Інформація про підприємство:
ТзОВ «Брама» характеризується більш ніж 15-ти річним досвідом
лідерства на ринку, одним з найбільш потужних виробничих комплексів у
Східній Європі, високими стандартами якості, широким модельним рядом.
При виготовленні продукції використовуються виключно екологічно чисті
матеріали та комплектуючі з турботою про довкілля.Фабрика займається
деревообробкою з 2002 року.
У 2008 році здано в експлуатацію новітній виробничий комплекс з
виробничими потужностями у 20 000 м2. У 2011 році встановлено валкову
лінію тонування та лакування шпонованих плоских поверхонь (співробітництво
компаній Kuper, Heesemann, Buerkle). Тонування та лакування
шпонованихпогонажних виробів спреєвим методом розпочато у 2012 році
(виробнича лінія компанії Сefla). ТзОВ «Брама» збільшує кількість клієнтів в
Україні та за кордоном.
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ПрАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»
Поштова адреса:

Голова Правління

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

Львівське швейне підприємство «СИЛУЕТ»
українського товариства глухих
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Адреса: 79014 м. Львів, вул. Личаківська, 130
Напрямок діяльності: пошиття одягу

Матвіїшин Володимир Євгенович;

Відповідальний за добір персоналу:
директор з управління персоналом та тарифної
політики - Різенко Сергій Анатолійович,
тел. 239-20-02, е-mail: pryim6@loe.lviv.ua;
Напрямки діяльності: Передача електричної енергії місцевим
електромережам та постачання електроенергії за регульованим тарифом;
Потрібні фахівці:
за спеціальністю інженер-електрик з базовою або повною вищою
електротехнічною освітою та працівники робітничих професій з
професійно-технічною освітою електротехнічного напрямку;
За умови працевлаштування з вищою електротехнічною освітою на
робітничі професії є перспективи професійного росту і і розвитку кар’єри;
Інформація про Товариство:
ПрАТ «Львівобленерго» - енергопостачальна компанія, яка забезпечує
електроенергією споживачів Львівської області.
ПрАТ «Львівобленерго» здійснює діяльність з передачі електроенергії
місцевими електромережами та постачання електроенергії юридичним та
фізичним (в. т. ч. населення) споживачам на території Львівської області на
підставі ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності.
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Директор: Горощак Юрій Любомирович
Телефон: 0322756273
Факс: (032) 244-89-41
Електрона адреса: ezvit@syluet.lviv.ua
Начальник відділу кадрів:

Бундзило Ярослава Миколаївна
Телефон: 032244 86 38

Потреба в співробітниках:
для осіб з інвалідністю
1.ШВАЧКИ 20 осіб
пошиття легкого жіночого одягу (блузи, спідниці, штани, плаття) дотримуватися
технологічної дисципліни, виконувати роботу, яку вказав майстер,
дотримуватися всіх технічних умов виконання (ширини і довжини шва, частоти
стібків).
Інформація про підприємство:
ЛЬВІВСЬКЕ ШВЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИЛУЕТ» УКРАЇНСЬКОГО
ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ створено у 1939 році.
На підприємстві впроваджені найновіші технології, працює передове і
високопродуктивне обладнання, використовуються сучасні матеріали та
технології.
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Потреба в персоналі:

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

Адреса:

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

Директор: Вторак Юлія Ігорівна

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!

ЛЕО-С:
Керівник відділу маркетингу (1 ос.):
Вимоги до кандидатів:
• Вища освіта напрямку «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, уважність. відповідальність, порядність,
ініціативність, креативність, стресостійкість.
• Аналітичнемислення.
• Творчий потенціал і вміння генерувати ідеї.
Керівник інтернет-магазину (1 ос.):
Вимоги до кандидатів:
• досвід в управлінні успішним інтернет-магазином від 1року.
• досвід в роботі по просуванню та управлінні інтернет-продажами
• розуміння ринку інтернет-продажів (методи просування, тенденції,
інструментирозвитку, канали)
• розвинуті управлінські компетенції (планування, організація, мотивація,
контроль);
• SEO, контент, SMM (запуск, аналіз, супровід)
• Знання CRM систем.
• Навики роботи в 1С, графічних редакторах.
Контент-менеджер (1 ос.):
Вимоги до кандидатів:
• Знання основних принципів SEO
• Уважність, акуратність, посидючість.
• Грамотна усна і письмова мова (російська, українська мова).
• Уміння самостійно написати якісний текст.
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Особи відповідальні за підбір персоналу:
Тітко Катерина Степанівна (ЛЕО-С) 0974598965;
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+».

Львів-2017
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Chocoboom
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.
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.
Продавець кондитерських виробів – 1 ос.
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
• Вміти слухати та чути наших клієнтів;
• Здатність швидко навчатися;
• Позитивний настрій та бажання працювати.
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ТОВ «Українська панчішна компанія»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
28-й Ярмарок кар’єри

Адреса:

79032, м. Львів, вул. Пасічна, 93
Тел./факс + 38 (032) 241-80-50,
e-mail: s.zavadska@duna.ua

Генеральний директор – Щербина Cергій Костянтинович
Начальник відділу кадрів – Стеців Ольга Борисівна
Менеджер з персоналу – Завадська Софія Віталіївна
Наявні вакансії:
- швачка; - комірник.
Компанія пропонує:
- офіційне працевлаштування з дотриманням всіх соціальних пільг та
гарантій;
- конкурентну заробітну плату;
- привабливу систему мотивації;
- комфортні умови праці;
- роботу на сучасному іноземному обладнанні;
- навчання у закордонних спеціалістів;
- можливість освоєння нових професій за рахунок роботодавця;
- можливість кар’єрного та професійного росту;
- для тих хто бажає працювати, але немає відповідного досвіду роботи
ми проводимо оплачуване виробниче навчання.
Інформація про підприємство
ТОВ «Українська панчішна компанія» засноване у березні 2004 року,
працює в сфері легкої промисловості та займається виробництвом панчішношкарпеткових виробів найвищого сегменту, які виготовляються на новітньому
обладнанні. Підприємство стрімко розвивається та розширює виробництво,
відповідно зростає кількість робочих місць. За якістю виробів ТОВ «Українська
панчішна компанія» входить до числа лідерів серед виробників панчішношкарпеткової продукції в Україні.
У виготовленні нашої продукції, крім інженерно-технічних працівників,
беруть участь працівники таких професій: майстри-технологи, в’язальники,
помічники майстрів, механіки, швачки, формувальники, сортувальники,
укладальники-пакувальники та ін.
Ми завжди досягаємо найкращих результатів і запрошуємо всіх
працювати з нами!
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ТзОВ «Сокар Петролеум»
Інформація про підприємство і перспективи розвитку.
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Сокар Петролеум»
Юридична адреса:
Фактична адреса:

18001, м. Черкаси, вул. Надпільна 226/1;
м. Львів, вул. Зелена, 273.
телефон – (032) 295-92-80,
електронна адреса о.dragalchuk@socar.ua
Начальник відділу персоналу
Західного регіонального управління ТзОВ «Сокар Петролеум»
Драгальчук Оксана Володимирівна,
Напрями діяльності – роздрібна торгівля нафтопродуктами.
Потреба у фахівцях:
• Касир торговельного залу (спеціальність касир, бухгалтер, економіст)
• молодший оператор заправних станцій,
• кухар.

SOCAR - бренд, що належить найбільшій вертикально-інтегрованій
нафтогазовій корпорації Азербайджану, - Державній нафтовій компанії
Азербайджанської Республіки (State Oil Company of Azerbaijan Republic, звідси
абревіатура SOCAR).
Наявність потужних активів в Азербайджані та за його кордонами,
інноваційний підхід та відповідність високим міжнародним стандартам
забезпечують SOCAR активну діяльність на паливно-енергетичному ринку
світу. В SOCAR ми поважаємо прагнення до професіонального та кар’єрного
розвитку, так само як свободу кожної людини обирати рівень відповідальності
та навантаження, який їй пасує.
Вимогливість до себе, дисциплінованість у виконанні зобов’язань
обов’язково будуть помічені та винагороджені. Тут ви завжди можете
розраховувати на соціальну безпеку та абсолютну прозорість взаємодії, які
гарантує статус державної компанії Республіки Азербайджан.

Вимоги до претендентів:
Освіта:
професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища.
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.
Високі комунікативні здібності та клієнтоорієнтованість.
Активність, відповідальність, уважність, порядність і здатність швидко
навчатися новому.
Бажання працювати у сфері обслуговування та забезпечувати високий
рівень сервісу.
Пропонуємо стабільну конкурентоспроможну заробітну плату.
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Благодійний Фонд - Шпиталь імені
Митрополита Андрея Шептицького,
Курії Львівської Архиєпархії Української
Греко-Католицької Церкви
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Адреса:

вул. Є. Озаркевича, 4, м. Львів, 79016 Україна
тел. (380) (032)235-22-68
E-mail: spital.ugcc@gmail.com
www.spital.org.ua
Р /Р 26007053704834, У ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,
МФО 325321. ЄДРПОУ 22348948
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Реміснича пекарня «Культ хліба»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Фізична особа - підприємець Савчин Степан Васильович
Адреса:

79000, м. Львів, вул. Юрія Липи, 20а
Телефон: 096-472-30-72

Керівник

Савчин Степан Васильович
Потреба:

Потреба в працівниках:
1. Біолог - 1

пекар – 2 особи, заробітна плата від 6000 грн.;

2. Лаборант в клініко-діагностичну лабораторію - 1

бариста – 1 особа, заробітна плата від 5000,00 грн.;

3. Рентгенлаборант - 1

кондитер – 1 особа, заробітна плата від 6000 грн.;

4. Молодша медична сестра з догляду за хворими - 2 особи.
5. Медреєстратор - 1

Напрямок діяльності:
виготовлення та реалізація хліба, круасанів, штруделів, печива з натуральних
та якісних інгредієнтів

6. Робітник з комплексного обслуговування будинків - 1
Позиції 1-3 - медична освіта, зарплата обговорюється.
Відповідальний за набір персоналу:
інспектор з кадрів Щерба Любов Михайлівна, тел. 067937540
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СУ №14 ПрАТ «ФІРМА НАФТОГАЗБУД»

Львівське вище професійне училище
Комп’ютерних технологій та будівництва

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

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

Адреса:

79026, м. Львів, вул. Стрийська,144;
Ел. адреса - su14ngb@mail.lviv.ua

Адреса:

79068, м. Львів, вул. А.Лінкольна, 23
тел./факс 2526886, тел. 2521559
E-mail: lvpuktb@gmail.com

Директор

Федишин Роман Адамович

Керівник – Пелех Володимир Григорович
Відповідальна за підбір персоналу
Лабай Надія Іванівна – старший інспектор кадрів - тел.032-263-01-50

Відповідальний за набір персоналу
Росіцький Петро Станіславович тел. 0973323020
Сфера діяльності

Напрямок діяльності – укладення нафтогазопроводів
Професійно-технічна освіта
Потреба у фахівцях

У закладі наявні такі посади технічних працівників, як:
двірник,
столяр,
водій.
З/П 3200 грн.

Геодезист, заробітна плата - 8000,00

Вимоги до кандидатів:
освіта - повна загально середня,
для водія обов’язкове посвідчення з категоріями В, С.
Підприємство гарантує офіційне працевлаштування, соціальний пакет,
вчасну виплату заробітної плати.
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Львівське комунальне підприємство
«Львівелектротранс»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Адреса:

79012, м. Львів, вул. Сахарова, 2
Телефон: +38 (032) 238-68-50, Факс: 032-238-28-45
E-mail: secretary.let@gmail.com
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ТзОВ Виробничо-комерційна фірма «Мрія-3»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Юридична адреса:

вул. Сластіона 58/127, м. Львів, 79052

Фактична адреса:

вул. Наукова, 59-61, м. Львів, 79071
Телефон 264- 28- 72, 261- 36- 87 (телефон-факс),
нлектронна адреса: mriya3@i.ua

Відповідальна за підбір персоналу: Анна Олександрівна Зайцева
контакти: 0673267434; kadru.let@gmail.com

Директор Марковський Володимир Миколайович
Ключові вакансії:
водій трамвая (123 вакансії)
водій тролейбуса (38 вакансій)
Інспектор служби безпеки (контролер)
тракторист (3 вакансії)
водій автонавантажувача (1)
комірник
майстер зміни

Напрями діяльності:
виробництво та продаж меблевих виробів
Потреба:
столярі, 2 чоловіки.
Вимоги до претендентів:
виготовлення корпусних меблевих виробів,
виконання монтажних робіт,
заробітна плата 4000,00 грн.
Інформація про підприємство:
ТзОВ ВКФ «Мрія-3» засноване в 1993 році і працює над виготовленням
меблів для житлових кімнат, віталень, їдалень, барів, магазинів, офісів готелів,
тощо по сьогоднішній день.
У власності фірми є меблевий цех з встановленим деревообробним
обладнанням та фірмовий магазин де реалізується продукція власного
виробництва.
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ПрАТ «Львівське автотранспортне
підприємство 14630»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Юридична адреса:

79019, м. Львів, вул. Городницька, 47.

Фактична адреса:

79040, м. Львів, вул. Городоцька, 280.
Тел. 050-370-94-40, 262-41-24,
електронна адреса: atp14630lviv@gmail.com.

Заступник директора по роботі з персоналом
Чайко Віктор Васильович, victorchaiko@ukr.net.
Код виду економічної діяльності:
49.31, Пасажирський наземний транспорт міського та приміського
сполучення.
Потреба у фахівцях:
Водії автотранспортних засобів – 60 чоловік;
Слюсарі по ремонту автомобілів – 8 чоловік.
Вимоги до претендентів:
водії автотранспортних засобів (міські, приміські, міжміські пасажирські
перевезення): наявність категорії «Д» - з/п від 6500 грн.;
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Інформація про підприєимство:
Відлік утворення Львівського АТП-14630 почався з 1966 року із міського
автобусного парку №31121, який було створено наказом Львівського
виробничого тресту пасажирського автотранспорту Мінавтошосдору №62
від 21.03.1966р.
На сьогодні ПАТ «Львівське АТП-14630» здійснює перевезення
пасажирів у м. Львові, на маршрутах ближнього приміста, міжміського і
міжнародного сполучення. Щоденно до виїзду на маршрути планується
понад 170 автобусів.
В структурі підприємства є служба організації перевезень і безпеки
дорожнього руху, технічна служби.
Крім основної діяльності по перевезенню пасажирів ПрАТ “Львівське
АТП – 14630” здійснює ремонт та обслуговування транспортних засобів
населенню та юридичним особам, займається зберіганням та реалізацією
паливо-мастильних матеріалів для юридичних осіб, наданням основних
фондів в оренду.
В підприємстві є всі необхідні ліцензії на право здійснення виробничої
діяльності згідно статуту. Підприємство має сертифікат на ремонт
транспортних засобів, який дозволяє підвищувати якість ремонту, та
підвищує конкурентоспроможність АТП.

слюсарі по ремонту автомобілів (зварники, електрики, токарі): знання будови
автобуса, практичні навики роботи - з/п від 6000 грн.;
Ми пропонуємо:
офіційне працевлаштування;
гідні умови праці;
стабільну оплату праці;
безкоштовний доїзд на роботу;
гуртожиток для міжзмінного відпочинку;
навчання та перепідготовку водіїв;
можливість отримання безвідсоткових кредитів;
дружній колектив.
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Приватне підприємство «АВТОТРАНСКОМ»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Адреса:

м. Львів, вул. Богданівська, 15А;
Телефон (032) 232 33 20;
електронна адресаLSalata@gng.com.ua

29к
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ТзОВ «Рітейл Україна»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Юридична адреса:

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

Поштова адреса:

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

Відповідальна за добір персоналу
Салата Леся Тимофіївна, начальник відділу персоналу;

Напрямок діяльності - роздрібна торгівля
Напрями діяльності: Транспортні перевезення;
Відповідальна за підбір персоналу
Янів Наталя Ігорівна - директор з управління персоналу

Потреба у фахівцях:
водій категорій Е, В,
слюсар з ремонту автомобілів);

Потреба у фахівцях:
касири - продавці,
приймальники,
комірники
заробітня плата - від 4 500

Вимоги до претендентів:
Досвід роботи за категорією не менше 3-х років;
заробітна плата від 7000 грн.
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ТзОВ «Статус МКС»

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

Адреса:
Директор

79039, м. Львів, вул. Залізнична, 7
тел. 032 249 18 14
Пелех Роман Львович
тел. 032 245 05 32, 067 23 33 101

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

Адреса:

79035, м. Львів, вул. Зелена, 238 б
Телефон: (032) 242-24-01,
електронна пошта: status_mks@ukr.net
Менеджер з персоналу:
Мирутенко Світлана Михайлівна , тел. 097-58-266-14

Сфера діяльності:
Проектування, монтаж та технічне обслуговування систем протипожежного
захисту, відеоспостереження охоронних систем, систем техногенного та
цивільного захисту.

Напрямок діяльності:
Виробництво бетону та бетонних розчинів, послуги бетононасосу.
Потребуємо:
водіїв категорія С, Е, вантажників, різноробочих.

Потреба у фахівцях:
Електромонтери
Інженери систем протипожежного захисту та техногенної безпеки.
Заробітна плата: в залежності від кваліфікації спеціалістів
ставка 3200,00 грн. плюс надбавки за об’єм виконаних робіт.
Вимоги до претендентів:
Відповідальність, старанність. Бажання удосконалювати навики. Чітке
виконання поставлених завдань.
Перевагою буде досвід роботи з системами пожежної: Тірас, Варта,
Гамма та охоронної сигналізації. Розуміння загальних принципів роботи
систем пожежної та охоронної сигналізації.
Умови роботи:
• офіційне працевлаштування, соціальний пакет;
• оплата відряджень при наявності;
• професійний ріст;
• комфортні умови праці у дружньому колективі.
Наявність посвідчення водія та автотранспорту буде перевагою.
Пальне та амортизація власного транспорту при використанні в службових
цілях компенсується.
Інформація про підприємство:
Компанія заснована в 2010 році. Кістяк складу компанії має більш ніж 25річний досвід роботи у даній галузі. Вакансії відкриваються в зв’язку зі
збільшенням об’єму робіт та замовлень і розширення напрямків діяльності
компанії
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Вимоги до претендентів:
Відсутність протипоказів до даної роботи (обов’язковий медичний висновок),
наявність водійської категорії не нижче С (для водіїв), досвід роботи на
габаритному транспорті (для водіїв).
Пропонуємо:
Повний соцпакет, офіційне працевлаштування, з/п від 4000 грн.
Інформація про підприємство:
ТзОВ «Статус МКС» виготовляє бетон найвищої якості, маємо власну
акредитовану лабораторію, котра забезпечує контроль за якістю кожної партії
продукції. Продукція товариства має сертифікат Державної системи
сертифікації УкрСЕПРО, а також паспорти якості.
Крім цього товариство надає послуги бетонасосу PutzMeister з висотою
подачі бетону 38 метрів, дальністю подачі 32 метри.
ТзОВ «Статус МКС» - це: досвід та високі стандарти якості, а також
мобільність та орієнтація на клієнта.
Найголовнішим нашим досягненням за 5 років на ринку виробництва
бетону є наша репутація та чудовий колектив професіоналів.
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ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІП-АЛЬЯНС»

ТОВ «МД ІСТЕЙТ»

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

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

ТОВ «МД ІСТЕЙТ»
Юридична адреса:
Поштова адреса:

79026, м. Львів, вул. Стрийська, 108
79026, м. Львів, вул. Володимира Великого, 2
bkvipall@gmail.com, тел. 093 150 69 87

Юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. В. Лобановського, буд. 6а

Директор

Ігор Романович Яблонський

Адреса торгової площадки у м. Львові: вул. Городоцька, 355;
т/ф 032 295 36 75, моб. тел. 050 445 26 29;

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

Відповідальний за набір персоналу:
Звір Роман Федорович – 050 445 26 29

Напрям діяльності – будівництво.
Напрямок діяльності:
Потрібні працівники:
1. Юрист (будівельна сфера).
2. Економіст-кошторисник (будівельна сфера).
3. Інженерно-технічні працівники:
- виконавець робіт;
- технолог (обробка металів за спецтехнологіями);
- технолог (холодильне машинобудування, інженер холодильного
обладнання, компресорне);
- технолог (технологія деревообробки).
4. Робітничі професії:
- електрики (з посвідченням, група допуску 3-4);
- стропальники;
- монолітчики – бетоняр, арматурник, муляр тощо;
- кесонник;
- підсобні працівники.

Металобаза.
Потреба:
Менеджер по збуту – 1 - 2 од.,
водій ТЗ – 1 од.,
стропальник – газорізальник – 1 од.,
Вимоги до претендентів:
Порядність, працьовитість,
ЗП від 6000 грн. на руки;
Підприємство динамічно розвивається

Заробітна плата – за домовленістю.
Інформація про підприємство:
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ВІП-АЛЬЯНС» здійснює будівництво
багатоповерхового житлового комплексу у м. Львові та інших об`єктів у м.
Львові та області.
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Державне підприємство
«Львівський бронетанковий завод»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Адреса:

Виробничий підрозділ «Львівське
територіальне управління» філії «Центр
будівельно-монтажних робіт та експлуатації
будівель і споруд» ПАТ «Укрзалізниця»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

вул. Стрийська, 73, 79031
Тел. (032) 242-28-07, факс (032) 234-44-90,
електронна адреса LBTZ@ukr.net

Адреса:

Т.в.о. директора підприємства АНДРОЩУК Віктор Аверкійович
Начальник відділу кадрів Кикена Ірина Романівна
Напрями діяльності:
основний – виробництво зброї та боєприпасів;
додаткові:
- кування, пресування, штампування, профілювання, порошкова
металургія;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового
призначення;
- вантажний автомобільний транспорт;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту
Потреба у фахівцях:
Верстатники: токарі – 5 осіб,
Обов'язкова вимога –професійно-технічна освіта (диплом).
Зарплата – від 5000 грн.
Інженер-технолог – 2 ос., зарплата від 6000 грн.
Вимоги: знання технології ремонту та виготовлення приладів
машинобудування, виготовлення шестерень та редукторів.
Машиніст тепловозу – 2 ос.
Вимоги: знання призначення тепловозу, його будова, правила підготовки
тепловозу до їзди. Правила обслуговування.
Зарплата від 4000 грн.
Інформація про підприємство:
Підприємство засновано у 1944 році. Підпорядковане Державному
концерну «УКРОБОРОНПРОМ». Належить до галузі оборонна промисловість.
На ДП «ЛБТЗ» працює 860 осіб, які виконують роботи з виготовлення, ремонту
та відновлення бронетанкової та автомобільної військової техніки.
Одним з перспективних напрямів, що розвивається, є виготовлення
бронетранспортера ДОЗОР. Підприємство оснащене сучасними верстатами
та оброблюваними центрами.
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м. Львів, вул. Чернівецька, 15, 79018
Телефон: (032) 226-16-00, 226-16-30
Відповідальна за добір персоналу –
Топилко Наталія Богданівна, начальник відділу кадрів
Напрями діяльності:
виконання будівельно-монтажних робіт на об”єктах ПАТ «Укрзалізниця»
Потреба у фахівцях:
фахівці будівельної сфери (інженери, малярі, муляри, столяри, бетонярі,
лицювальники, слюсарі-сантехніки, електрогазозварники, арматурники,
зварники, покрівельники, штукатури, токарі, монтажники, машиністи крана,
машиністи екскаватора, трактористи, водії автотранспортних засобів (вантажні
автомобілі) та ін.
Вимоги до претендентів:
• наявність досвіду роботи, відповідних допусків та категорій прав водіїв.
Використовується погодинно-преміальна, відрядно-преміальна та
відрядна система оплати праці.
Заробітна плата працівників складається з основної, додаткової та інших
заохочувальних виплат, зокрема доплати за роботу із важкими і шкідливими
умовами праці, за керівництво бригадою, за суміщення посад, роботу в
нічний час, за роз’їзний характер роботи, додаткові премії за результатами
діяльності, наявності почесних звань та нагород, надбавки за вислугу років,
за класність тощо. Надаються соціальні гарантії передбачені чинним
законодавством.
Інформація про підприємство:
Наразі ПАТ «Укрзалізниця» забезпечує 82% вантажних і майже 50%
пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За
обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце
на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії
та Індії. Виробничий підрозділ виокремлений у структурі ПАТ «Укрзалізниця»
у 2017 році, ефективно розвивається та потребує кваліфікованих фахівців й
робітників.
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ПрАТ
Туристично-готельний комплекс
«Дністер»

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

Адреса:

29к

Я

Адміністратор готелю.
Обов’язки: робота на рецепції, поселення гостей.. Графік роботи: 2 через
2 08.00-20.00год і 20.00-08.00год. Заробітна плата: від 5500 грн за місяць
(ставка+бонуси+премії).
Вимоги: знання англ. Мови на рівні вище середнього, доброзичливість.
Прасувальниця.
Обов’язки: робота у відділі пральні. Графік роботи: 2 через 2 08.00 20.00 год. Заробітна плата: від 4000грн за місяць (ставка+бонуси+премії).
Вимоги: бажання працювати, охайність.

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

Генеральний директор Балагура Андрій Володимирович
Начальник відділу управління персоналом Осіпчук Оксана Михайлівна

Адміністратор ресторану.
Обов’язки: організація обслуговування гостей офіціантами на сніданках,
бенкетах, вирішення конфліктних ситуацій з гостями. Графік роботи: 2
через 2 07.00 -1 8.00 год. Заробітна плата: від 8000 грн за місяць (ставка
+ бонуси + премії).
Вимоги: досвід роботи в закладі громадського харчування, досвід
організації робочого процесу команди, лідерські якості, доброзичливість,
наявність мед книжки.

Інформація про підприємство:
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.
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Напрям діяльності: готельно-ресторанний бізнес.
Потреба у фахівцях:
Покоївка.
Обов’язки: прибирання готельних номерів. Графік роботи: 2 через 2
08.00-20.00год. Заробітна плата: від 5000грн за місяць
(ставка+бонуси+премії).
Вимоги: бажання працювати, охайність.
Кухар нічна зміна.
Графік роботи: 2 через 2 20.00-08.00год. Заробітна плата: від 6000 грн за
місяць (ставка+бонуси+доплати).
Вимоги: вміння готувати, любов до кухні, охайність, наявність мед
книжки.
Офіціант.
Обов’язки: обслуговування гостей на сніданках, бенкетах. Графік роботи:
2 через 2 07.00 - 19.00 год. Заробітна плата: від 5000грн за місяць (ставка
+ бонуси + премії).
Вимоги: бажання працювати, доброзичливість,наявність мед книжки.
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ПрАТ «Нова лінія»

ПриватБанк

Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-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,

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

Західне Генеральне Регіональне Управління ПриватБанку
Адреса:

м. Львів, вул. Липинського 13 а
https://privatbank.ua/

Відповідальні за набір персоналу:
Дучак Тетяна Степанівна, Михалюк Наталія Ігорівна
контактні телефони 0978569017, 0676737404,
ел. пошта tatjana.duchak@privatbank.ua

Напрями діяльності:
роздрібна торгівля декоративними-будівельними матеріалами
Потреба у фахівцях:
• продавець непродовольчих товарів;
• 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.
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Напрямки діяльності:
Банківські послуги
Потреба у фахівцях:
касир-операціоніст 2
- цільовий дохід 7220 грн. (оклад 5137.30)
- готові взяти без досвіду роботи
спеціаліст з обслуговування клієнтів 4
- цільовий дохід 9350 (оклад 5137.30)
- досвід роботи у продажах
касир каси перерахунку 2
- цільовий дохід 10000 грн. (оклад 6139.70)
- досвід роботи у нічні зміни
водій-інкасатор-охоронець 4
- цільовий дохід 12815 (оклад 6640.90)
- досвід водіння 3 роки, військовий квиток, відсутність судимостей.
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ТзОВ «ВОГ РИТЕЙЛ»
Львівський обласний центр зайнятості, Національний університет “Львівська політехніка”
29-й Ярмарок кар’єри

Юридична адреса:

43010 м. Луцьк, вул. Кременецька, 38

Адреса Львівської регіональної дирекції компанії:
м. Львів, Рудненська, 8.
Тел.. (032)247-57-41.
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Необхідні знання та уміння:
• Гарна рухова координація, спритність
• Вміння спілкуватися з клієнтами. Гучний голос, чіткість мови. Привітність
та усміхненість.
• Охайність у зовнішньому вигляді
• Готовність до нічних змін. Витривалість
• Готовність до різних видів праці (заправка, розвантаження, прибирання
території, фарбування тощо)
3. Адміністратор торгового залу АЗК
• Цільове призначення посади: управління продажами та товарообігом
магазину, забезпечення товаром АЗК, заміщення та виконання обов’язків
начальника АЗК у його відсутності,
• Зони відповідальності:торговий зал, кухня, складські приміщення,
• Освіта: вища, неповна вища, середня за спеціальністю.

HR Business Partner «WOG»
Ящук Наталія Михайлівна моб.
тел. 0673341205
e-mail: nataliia.iaschuk@wog.ua
WOG – українська компанія, заснована на Волині. У 2000 році було відкрито
перший автозаправний комплекс під брендом "WOG". На друге півріччя 2016
року наша мережа нараховує 411 АЗК по всій території України. Компанія
WOG п'ять разів поспіль визнавалась найкращою «Мережею автозаправних
комплексів року» в національному конкурсі "Вибір року".
Вакансії:
1. Оператор-касир АЗК
• Цільове призначення посади:
обслуговування клієнтів та активні продажі супутніх товарів,.
• Вміння користуватися комп’ютером. Знання основних програм MS Office
(Word; Excel; PowerPoint)
• Вміння спілкуватися з клієнтами. Чітке, зв’язне мовлення. Привітність
та усміхненість
• Знання правил особистої гігієни та гігієни в роботі з продуктами
харчування та обладнанням.
• Готовність до нічних змін. Витривалість.
• Готовність до різних видів праці (робота на кухні та торговому залі)

Необхідні знання та уміння:
• Комп’ютерна грамотність, знання основних програм MS Office (Word;
Excel; PowerPoint), первинні знання програми 1С,
• Знання основ управління продажами та мерчандайзингу,
• Вміння обробляти та аналізувати інформацію, робити висновки,
• Комунікативні здібності. Вміння спілкуватися з клієнтами,
• Знання правил обліку товарів та проведення інвентаризацій.

2. Помічник оператора,заправник АЗК
• Цільове призначення посади:
обслуговування клієнтів, активні продажі брендового палива та омивачів
• Зони відповідальності ПРК, АГЗК, резервуарний парк, територія і будівлі
• Освіта: середня, середня технічна, неповна вища, вища.
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ПАТ з газопостачання та газифікації
«ЛЬВІВГАЗ»

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

Адреса:

м. Львів, вул. Золота, 42, 79039
Телефон: (032)259-11-01,
електронна адреса hr@lvgas.com.ua
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3) Оператор з уведення даних в ЕОМ – 4800,00 грн.
Інформація про підприємство:
ПАТ «Львівгаз» - найстаріше у своїй галузі вітчизняне підприємство, яке
сьогодні є одним з найбільших за рівнем газифікації та обсягами реалізації
газу.
За своїми виробничими показниками та чисельністю працівників ПАТ
«Львівгаз» належить до категорії підприємств, які лідирують на території
Львівської області. Уже 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.

Голова Правління ПАТ «Львівгаз»
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 – 10.
Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів – 13
Контролер газового господарства – 6
Оператор з уведення даних в ЕОМ – 4
Вимоги до претендентів:
1) 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 – 4200 грн.

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.

2) 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 фотофіксацією),
на тимчасовій роботі – місячна тарифна ставка 4300 грн.;
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ТзОВ «ТОП-метал»

Львівський комбінат хлібопродуктів

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

Адреса:
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м. Львів, вул. Шевченка 317 (територія заводу Конвеєр)
81200, Львівська обл.., Перемишлянський р-н.,
с. Ладанці, вул. Коновальця, буд. 7.

Директор Колосовський Орест Ігорович
Напрями діяльності – підготовка поверхні та нанесення гальванічних
декоративно захисних покриттів на поверхні металів та сплавів
Потреба у фахівцях:
хімік технолог,
оператор гальванічної лінії,
майстер ремонтно-механічної дільниці,
менеджер з якості.

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

ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ДЕРЖАВНОЇ ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВОЇ КОРПОРАЦІЇ УКРАЇНИ
«ЛЬВІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ»
Юридична адреса:

м. Київ, вул. Саксаганського, 1

Фактична адреса:

м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 88
Тел. 032 2520087; 2521884 Т/Ф,
електронна адреса: lkhp@ukr.net

Інженер з підготовки кадрів Лозова Зоряна Іванівна, тел. 0974362892
Напрямок діяльності: Харчова переробна промисловість;

Вимоги до претендентів:
https://notebook.rabota.ua/employer/
add_vacancy?entityAction=Edit&vacancyId=7000513&enableSearch
=False&vacDesignType=ByStatePublicated
https://notebook.rabota.ua/employer/
add_vacancy?entityAction=Edit&vacancyId=7000544&enableSearch
=False&vacDesignType=ByStatePublicated

Потреба у фахівцях:
• електромонтери
• машиністи компресорних установок
• апаратники борошномельного виробництва
• слюсарі-ремонтники
• майстер технологічного цеху
Робота позмінна, по 12 годин, оплачуються нічні, вечірні та святкові дні,
належні побутові приміщення, забезпечення спецодягом.

https://notebook.rabota.ua/employer/
add_vacancy?entityAction=Edit&vacancyId=6626471&enableSearch
=False&vacDesignType=ByStateSuspended
Інформація про підприємство:
Кількість працівників 30 чол. режим роботи 3 зміни, продуктивність по
цинковому покриттю 12000м2/міс, нікель-хромове покриття 500м2/міс
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Кафе-бар «ТОРНАДО»

ПАТ «Львівський холодокомбінат»

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

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

Адреса:
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Кафе-бар «ТОРНАДО»
ФОП Брюханов Павло Валерійович

79025, Україна, м.Львів, вул. Повітряна, 2.
Тел.: (032) 2673466.
Електронна пошта: office@limo.ua
Сайт: www.limo.ua

Директор із залучення талантів
Машков Андрій Сергійович, конт. тел.(032)245-87-62

Адреса:

79035, м. Львів, вул. Антоновича,140
Тел. 067-444-31-32

Керівник

Брюханов Павло Валерійович
Вакансії:

Вакансії:
- оператор лінії виробництва напівфабрикатів
- укладальник-пакувальник
- інженер
- водій автонавантажувача
- слюсар-сантехнік
- маркетолог-аналітик

бармен – 1 особа,
заробітна плата від 6000 грн.

Інформація про підприєиство:
Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат» займається
виробництвом та реалізацією морозива, заморожених напівфабрикатів, надає
послуги з замороження та зберігання продуктів.

Вимоги до претендентів:
Обслуговуванню клієнтів.
Уміння працювати на касовому апараті.
Продаж спиртних напоїв та страви кухні.
Стаж роботи не менше 2 років.

На ринку морозиво виробництва ПАТ «Львівський холодокомбінат»
представлено під торговою маркою «ЛІМО».
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