
Посада: Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18062108180003                                  Заробітна плата (усього): 7000 грн 

Сумська область, Краснопільський район, с. Тур'я 

Режим роботи: 5-денний робочий тиждень. Характер виконуваної роботи: Постійний 

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

телефон ЦЗ: (05459) 72276 

_____________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18062108250001                                  Заробітна плата (усього): 7000 грн 

Сумська область, смт Краснопілля 

Адреса ЦЗ: Сумська обл., смт Краснопілля, вул. Сумська, 27; тел.ЦЗ: (05459) 72276 

______________________________________________________________________ 

Посада: вихователь 

вакансії: 18122108200001                                      Заробітна плата (усього): 6312 грн 

Сумська область, м. Путивль 

Контактний телефон відповідальної особи центру зайнятості: 05442 5-47-53 

Адреса Центру зайнятості: Сумська обл., м. Путивль, пр-т Іоанна Путивльського, 59 

телефон ЦЗ: 0544254753 

_________________________________________________________________________ 

Посада: Асистент вчителя 

№ вакансії: 18182108250001                                    Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, смт Ямпіль 

Адреса ЦЗ: Сумська обл., смт Ямпіль, пров. Неплюєва, 6; тел. ЦЗ: (05456) 2-29-37 

______________________________________________________________________ 

Посада: Асистент вчителя 

( № вакансії: 18162108180006)                               Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, м. Тростянець, ЗОШ № 3 

Конт.тел. (05458) 5-13-77 - фахівець служби зайнятості Валентина Іванівна. 

Адреса: 42600; Сумська обл., м. Тростянець; вул. Шевченка, 13 

______________________________________________________________________ 

Посада: психолог 

( № вакансії: 18542108260001)                                Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, м. Глухів, НВК: ДНЗ-ЗОШ № 4 

Завдання та обов'язки: Психологічна робота з дітьми, оцінка стану, допомога в 

адаптації. Вимоги до кандидата - Стаж роботи за посадою: 1 р. 

Адреса: 41400; Сумська обл., м. Глухів; пров. Шкільний, 1; тел.: (05444) 2-27-36 

_________________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель математики закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18532108180003                                    Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, Роменський район, с. Пустовійтівка 

Звертатися за тел. (05448) 5-11-63 - фахівець центру зайнятості Ганна Вікторівна. 

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



______________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель біології закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18532108180004                                      Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, Роменський район, с. Ярошівка 

фахівець центру зайнятості Вікторія Володимирівна - тел.(05448) 5-19-62-  

Вимоги до кандидата: Стаж роботи за посадою: 3 р. 

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

_______________________________________________________________________ 

Посада: лаборант (біологічні дослідження) 

№ вакансії: 18532108200002                                  Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, Роменський район, с. Біловод 

Завдання та обов'язки: проводити відбір проб зернових культур з 

автотранспорту та з конвеєрів з подальшим виконанням лабораторних досліджень та 

аналізів по визначенню основних показників якості зерна. 

Фахівець центру зайнятості Вікторія Володимирівна - тел. (05448) 5-19-62. 

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

______________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель англійської мови закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18142108250003                                     Заробітна плата (усього): 8000 грн 

Сумська область, Середино-Будський район, с. Чернацьке 

Телефон контактної особи (05451) 7-20-90 - Євген Валентинович 

Адреса ЦЗ: Сумська обл., смт Середина-Буда, вул. Троїцька, 18 

телефон ЦЗ: 0-5451 7-25-66 

_________________________________________________________________________ 

Посада: Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності 

№ вакансії: 18082108170004                                   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 ЦЗ: Сумська обл., м. Лебедин, вул. Сумська 2 Б; тел.: (05445) 3-87-65 

______________________________________________________________________ 

Посада: педагог-організатор 

№ вакансії: 18162108250001                                     Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, м. Тростянець 

Завдання та обов'язки: організовує проведення організаційно-масової та 

культурно-освітньої роботи. Педагог-організатор (0,5 ст.) з правом викладання 

"Музики" (0,5 ст.). Спеціальність: 025, Музичне мистецтво.  

Фахівець центру зайнятості Наталія Віталіївна - телефон (05458) 5-13-77. 



Адреса ЦЗ: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 36А 

______________________________________________________________________ 

Посада: керівник музичний 

№ вакансії: 18032108200001                                 Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, Великописарівський район, с. Кириківка 

Завдання та обов'язки: Проводить роботу з вихователями дошкільного 

навчального закладу з вивчення дитячих пісень, виготовлення індивідуально-

дидактичних ігор для користування в групах, оформлення костюмів з підготовки зали 

до свят, атрибутів для проведення музичних занять.  

Звертатися до відповідального за укомлектування вакансії по тел.095 719 71 17 

Адреса ЦЗ: Сумська обл., смт Велика Писарівка, вул. Ярослава Мудрого, 2а 

_________________________________________________________________________ 

Посада: Екскурсовод 

№ вакансії: 18162108190002                                       Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, м. Тростянець 

Завдання та обов'язки: Виконувати посадові інструкції організатора екскурсій І 

категорії. Проводити екскурсії, забезпечувати їхній науковий зміст відповідно до 

контрольного тексту і методичної розробки; своєчасно оновлювати екскурсійні 

матеріали новими даними, вносити зміни та доповнення до контрольного тексту 

екскурсії. Конт.тел.(05458) 5-13-77 - фахівець центру зайнятості Наталія Віталіївна. 

Вимоги до кандидата: стаж роботи за посадою: 3 р. 

Адреса ЦЗ: Сумська область, м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 36А 

_________________________________________________________________________ 

Посада: Секретар судового засідання 

№ вакансії: 18502108200018                                  Заробітна плата (усього): 6000 грн 

м. Суми,  

Завдання та обов'язки: КОНКУРС 30.08.2021!!! Секретар судового засідання. 

Термін прийому документів триває до 27 серпня 2021 року включно. Для подачі 

заяви на участь у конкурсі зверніться на сайт: https://nads.gov.ua/  

Контактний телефон: (0542) 60-10-51- фахівець центру зайнятості Юлія Миколаїіна 

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

_______________________________________________________________________ 

 


