
Гудимівська ЗОШ Роменського р-ну запрошує на роботу вчителя української 

мови і літератури та зарубіжної літератури. 

Звертатись до директора школи за тел. : 095 255 82 18 – Людмила Володимирівна 

_________________________________________________________________________ 

Великорибицька філія Миропільського НВК запрошує на роботу вчителя 

інформатики. 

Звертатись до зав.філії за тел.: 099 556 25 17 – Ємельяненко Віра Вікторівна 

_________________________________________________________________________ 

Охтирська ЗОШ № 11 запрошує на роботу вчителя фізичної культури. 

За довідками звертатись за тел.: 050 149 76 90 - Олена Володимирівна 

_________________________________________________________________________ 

Терешківському НВК Сумського району потрібен учитель початкових класів 

(1 класу), можно студент.  

Тел.:  095 554 89 84    Директор Л.М. Стриж 

_________________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18152109020001                                       Заробітна плата (усього): 8000 грн 

Сумська область, Сумський район, с. Терешківка 

Працювати вчителем в ЗОШ с. Терешківка. Відшкодування витрат на проїзд. 

Контактний телефон (0542) 618-102 - фахівець служби зайнятості Раїса Іванівна. 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Перемоги, 1/1 

_________________________________________________________________________ 

Посада: педагог соціальний 

№ вакансії: 18502109020009                                       Заробітна плата (усього): 7890 грн 

Сумська область, Сумський район, с. Рибці 

Завдання та обов'язки: вивчає, узагальнює та запроваджує в роботі нові 

методики із соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, веде документацію щодо 

дітей з інвалідністю, проводить соціально необхідну роботу щодо організації 

спілкування дітей з інвалідністю.  

         Контактний тел.: (0542) 60 15 24 - фахівець центру зайнятості Оксана Василівна. 

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

_________________________________________________________________________ 

Посада: вихователь 

№ вакансії: 18072109010003                                     Заробітна плата (усього): 7000 грн 

Сумська область, м. Кролевець 

Завдання та обов'язки: підчас перевезення дітей у шкільному автобусі, здійснює 

супровід школярів до школи та до дому.  

Звертатися: фахівець СЗ - Галина Михайлівна (05453)  9 73 34 

Адреса Центру зайнятості: Сумська область, м. Кролевець пр. Миру, 7 

________________________________________________________________________ 



Посада: вихователь 

№ вакансії: 18512109280002                                       Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, м. Конотоп 

Завдання та обов'язки: організація навчально-виховного процесу дітей, 

дотримання норм та вимог діяльності освіти.  

тел. (05447) 2-55-51 - Конотопський міськрайцентр зайнятості. 

Адреса ЦЗ: Сумська обл., м. Конотоп, вул. М. Сусла, 20; телефон ЦЗ: (05447) 6-90-70 

_________________________________________________________________________ 

Посада: Асистент вчителя 

№ вакансії: 18072109010002                                     Заробітна плата (усього): 7000 грн 

Сумська область, м. Кролевець 

Завдання та обов'язки: робота з дітьми, які потребують додаткової уваги (інклюзія)  

Адреса Центру зайнятості: Сумська обл., м. Кролевець, пр. Миру, 7; 

 тел.: (05453) 9 73 34 

________________________________________________________________________ 

Посада: Асистент вчителя 

№ вакансії: 18062109010002                                      Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, Краснопільський район, с. Самотоївка 

Завдання та обов'язки: допомагає в організації навчально-виховного процесу в 

класі з інклюзивним навчанням; надає допомогу учням з особливими освітніми 

потребами в організації робочого місця; проводить спостереження за дитиною з 

метою вивчення її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб. 

Адреса Центру зайнятості: Сумська область, смт Краснопілля, вул. Сумська, 27; 

телефон ЦЗ: (05459) 7 22 76 

_________________________________________________________________________ 

Посада: Асистент вчителя 

№ вакансії: 18062109010001                                       Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, Краснопільський район, с. Осоївка 

Завдання та обов'язки: допомагає в організації навчально-виховного процесу в 

класі з інклюзивним навчанням; надає допомогу учням з особливими освітніми 

потребами в організації робочого місця; проводить спостереження за дитиною з 

метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб. 

Адреса Центру зайнятості: Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Сумська, 27; 

телефон ЦЗ: (05459) 7 22 76 

________________________________________________________________________ 

Улянівська спеціальна школа запрошує на роботу: 

- хореографа; 

- вихователя. 

Спеціалістам буде надана повна ставка та житло в гуртожитку. 

За детальною інформацією звертатися за тел.6 (05443) 9-32-63 

________________________________________________________________________ 

 



Посада: вчитель-дефектолог 

№ вакансії: 18552109270003                                     Заробітна плата (усього): 7000 грн 

Сумська область, м. Охтирка 

Завдання та обов'язки: планує та здійснює навчальну, виховну, реабілітаційну 

роботу з дітьми, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку. Проводить за 

розкладом та графіками діагностичні, реабілітаційні, виховні заходи, заняття. Посада 

на період декретної відпустки основного працівника.  

 (05446) 2-57-94 - фахівець Дарія Володимирівна 

Адреса ЦЗ: Сумська обл., м. Охтирка, вул. Батюка, 24 "А"; тел. ЦЗ: (05446) 2-57-13 

________________________________________________________________________ 

Посада: Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності 

№ вакансії: 18082109220002                              Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, м. Лебедин, с. Токарі 

Завдання та обов'язки: Проводить масові ігри, забезпечує колективне ігрове 

спілкування. Організує вистави, проводить вечори розваг та інші форми організації 

дозвілля відпочиваючих. Бере участь у розробленні та складанні сценаріїв, 

тематичних програм, ігрових форм колективного дозвілля, художньому оформленні 

та музичному супроводі заходів. Вимоги до кандидата -  Спеціальність: 025, Музичне 

мистецтво 

Адреса Центру зайнятості: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Сумська 2 Б;  

телефон: (05445) 3-87-65 

________________________________________________________________________ 

Посада: вчитель інформатики 

                                                                                                 Заробітна плата – 7 100 грн 

Назва та контакти центру зайнятості:  Сумський міський центр зайнятості,  

м. Суми, вул. Степана Бандери, 45, тел. (0542) 61-21-57 

________________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель фізики закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18072108300001                                     Заробітна плата (усього): 7000 грн 

Сумська область, Кролевецький район, с. Реутинці 

Звертатися: фахівець СЗ - Галина Михайлівна (05453) 9 73 34 

Адреса Центру зайнятості: Сумська обл., м. Кролевець пр. Миру, 7 

_________________________________________________________________________ 

Посада: керівник гуртка з вивчення англійської мови 

№ вакансії: 18502109010015                                       Заробітна плата (усього): 8000 грн 

м. Суми  

Завдання та обов'язки: викладання англійської мови дітям від 3-х років та 

школярів, групові та індивідуальні заняття. Рівень володіння англійською мовою на 

рівні В2.  

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

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



_________________________________________________________________________ 

Посада: юрисконсульт 

№ вакансії: 18102109220002                                        Заробітна плата (усього): 6001 грн 

Сумська область, Недригайлівський район, с. Вільшана 

Завдання та обов'язки: Забезпечення дотримання законодавства.  

Телефон відповідальної особи районної філії (05455) 5-21-84 

Вимоги до кандидата Стаж роботи за посадою: 1 р. Спеціальність: 081, Право 

Адреса Центру зайнятості: Сумська обл., смт Недригайлів, вул. Незалежності, 16 

телефон ЦЗ: (05455) 5-28-73 

_________________________________________________________________________ 

Посада: лаборант хімічного аналізу 

№ вакансії: 18522109220010                                     Заробітна плата (усього): 8000 грн 

Сумська область, м. Шостка 

Завдання та обов'язки: проводить складні аналізи суміші пульпи, розчинів, 

реактивів, концентратів, поверхневих і бурових вод, нафти і нафтопродуктів, готової 

продукції, допоміжних матеріалів, відходів, добрив, кислот, лугів за встановленою 

методикою. Проводить різноманітні аналізи хімічного складу різних кольорових 

сплавів, феросплавів, високолегованих сталей.  

Адреса ЦЗ: Сумська обл., м. Шостка, вул. Січнева, буд.7; тел. ЦЗ: (05449) 7-00-24 

_________________________________________________________________________ 

Посада: вихователь групи продовженого дня 

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

м. Суми 

Завдання та обов'язки: працювати з 13.00 до 17.30 (0,75 ставки) 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 ЦЗ: м.  Суми, вул. Степана Бандери, 45; телефон ЦЗ: (0542) 60-15-22 

_________________________________________________________________________ 

 


