
Посада: біолог 

№ вакансії: 18502110210029 Заробітна плата (усього): 9000 грн 

м. Суми 

Завдання та обов'язки: виконання клінічних та біохімічних досліджень. Бажано  

мати стаж роботи, середньо-спеціальну освіту та кваліфікацію фельдшера 

лаборанта.  

Контактний тел(0542) 60-10-51 фахівець центра зайнятості Євгенія Володимирівна. 

Вимоги до кандидата: Спеціальність: 091, Біологія 

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 

 

Посада: психолог 

№ вакансії: 18502110200017 Заробітна плата (усього): 6575.21 грн 

м. Суми 

Завдання та обов'язки: психологічна робота з дітьми, надання відповідних  

заключень, особиста робота з інклюзивними дітьми.  

На час декретної відпустки основного працівника.  

фахівець центру зайнятості Юлія Миколаївна - телефон (0542) 60-15-24  

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 

 

Посада: Вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18502109010014 Заробітна плата (усього): 6653.9 грн 

м. Суми 

Завдання та обов'язки: Учитель інформатики, завідуючий кабінетом  

інформатики. Організація навчального процесу відповідно до програми і 

навчального  

плану роботи.  

Фахівець центру зайнятості (0542) 60-15-24 - Оксана Василівна. 

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 

 

Посада: Вчитель інформатики закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18502110210032 Заробітна плата (усього): 10000 грн 

м. Суми 

Контактний телефон (0542) 60-15-24 фахівець центру зайнятості Наталія Леонідівна. 

Адреса ЦЗ: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45; тел.: (0542) 60-15-22 

 

 

 



Посада: Вихователь групи продовженого дня 

№ вакансії: 18532110110004 Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, м. Ромни 

Завдання та обов'язки: працювати вихователем групи продовженого дня.  

Здійснювати організацію та проводити позакласну освітню, виховну роботу в  

закріпленій групі. Фахівець центру зайнятості Роман Миколайович - (05448) 5-11-68. 

Адреса ЦЗ: Сумська обл., м. Ромни, вул.Аптекарська,2; тел.: (05448) 5-11-63 

 

Посада: вихователь групи продовженого дня 

№ вакансії: 18502109270017 Заробітна плата (усього): 6100.4 грн 

м. Суми,  

Завдання та обов'язки: Вихователь, на 0,75 ставки. Працювати з 13.00 до 17.30,  

тимчасово з 01.09.21 до 08.06.2022. Забезпечувати дотримання режиму роботи 

групи:  

прогулянки на свіжому повітрі, самопідготовка учнів, виховна робота.  

Конт.тел. (0542) 60-10-51 - фахівець центру зайнятості Ірина Василівна. 

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45;  

телефон ЦЗ: (0542) 60-15-22 

 

Посада: Асистент вчителя 

№ вакансії: 18512110210002 Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, м. Конотоп 

Завдання та обов'язки: співпрацює з вчителем класу, здійсснює соціально- 

педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про соціальну  

адаптацію учнів.  

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., м. Конотоп, вул. М. Сусла, 20;  

 тел.: (05447) 6-90-70 

тел.: (05447)2-55-51 - Конотопський міський центр зайнятості. 

 


