
До уваги студентів! Вакансії працевлаштування! 

 

Адміністрація Київського вищого професійного училища 

будівництва і дизайну запрошує на роботу випускників МНУ 

імені В. О. Сухомлинського, які б могли працювати майстрами виробничого 

навчання та викладачами математики, інформатики, програмування, 

географії, історії, правознавства, англійської мови, креслення, 

електротехнічних дисциплін, охорони праці.  

Співбесіда відбудеться 15 березня 2016 р. о 10.00 за адресою: м. Київ, 

вул. М. Шепелєва, 3. 

Телефони для довідок: (044) 477 – 33 – 46, 497 – 71 – 65. 

__________________________________________________________ 

Центральний відділ державної виконавчої служби Миколаївського 

міського управління юстиції запрошує на роботу студентів із юридичною 

освітою за ОРК бакалавра, спеціаліста та магістра, без стажу роботи! 

Бажано знання адміністративного, цивільного та господарського права, 

володіння державною мовою, аналітичне мислення, комунікабельність та 

впевнене користування ПК. 

Обов’язковий соціальний пакет, який складається з:  

1. Державної служби України; 

2.  Соціальної гарантії праці на рівні держслужбовця; 

3.  Офіційне працевлаштування; 

4. Офіційний заробіток; 

5. Оплата лікарняних та відпустки, у тому числі відпустки у зв’язку з 

навчанням у ВНЗ, навчальних закладах післядипломної освіти та 

аспірантурі; 

6. Пенсійне забезпечення; 

7. Безоплатне стажування та навчання. 

 

Детальніша інформація за телефоном (0512) 47-29-61 та за адресою: м. 

Миколаїв, вул. Адміральська, 27/1, 5 поверх, каб. 13. 

________________________________________________________ 

Шановні студенти! Зарахування на стажування! 

Управління Пенсійного фонду України в Центральному районі 

м. Миколаєва запрошує на вакантні посади випускників із повною та 

базовою освітою відповідного професійного спрямування (економічна, 

юридична, соціальна робота). 

Для проходження попередньої співбесіди з метою вирішення питання 

про зарахування на стажування звертайтеся до Пенсійного фонду України в 



Центральному районі м. Миколаєва за адресою: пр. Жовтневий, 55-Є 

(зупинка Космонавтів), 8 поверх, каб. 801, тел.: 58-38-76. 

 

Робота твоєї мрії чекає на тебе! 

Neuvoo – це онлайн ресурс для пошуку роботи, який безкоштовно 

збирає вакансії з сайтів пошуку роботи, рекрутингових агентств і бірж праці; 

100% вакансій для безкоштовного доступу фахівцям, випускникам 

навчальних закладів та всіх, хто шукає роботу.  Якщо тобі цікаво – завітай на 

http: // neuvoo.com.ua/uk! 


