
Маловисторопський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  

Лебединської міської ради пропонує вакансію (терміново): 

вчитель англійської мови. 

За додатковою інформацією звертатись за тел.: 063-598-39-19 – Анна Дмитрівна 

_______________________________________________________________________ 

 Кролевецька лікарня запрошує на посади: 

фізичного терапевта (2 особи); 

ерготерапевта (1 особа). 

Для немісцевих надається кімната у гуртожитку. 

Тел. для довідок: 096 085 65 40 – Ольга Білоус. 

Адреса: м. Кролевець, бул. Шевченка, 57 

_______________________________________________________________________ 

Посада: Асистент вихователя закладу дошкільної освіти 

№ вакансії: 18512111240003                                  Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, м. Конотоп 

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

в групі з інклюзивним навчанням; надає допомогу вихованцям з особливими 

освітніми потребами в організації робочого місця. Співпрацюючи з вихователями 

інклюзивної групи, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх 

потреб дітей; здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами. Звертатись за тел.: (05447) 2-55-51. 

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

тел.: (05447) 6-90-70 

_______________________________________________________________________ 

Посада: соціальний робітник 

№ вакансії: 18502111190001                                  Заробітна плата (усього): 6500 грн 

м.  Суми 

Завдання та обов'язки: догляд за особами похилого віку, наявність 

сертифікату вакцинації від COVID-19.  

Попередньо телефонувати 050 231 27 40 - Оксана Михайлівна. 

Контактний телефон (0542) 60-15-24 - фахівець центру Тетяна Петрівна 

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

_______________________________________________________________________ 

Посада: менеджер (управитель) з туризму 

№ вакансії: 18512111010001                                   Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, м. Конотоп 

Завдання та обов'язки: Підбір та продаж турів клієнтам, оформлення 

договорів між клієнтом і фірмою по організації туристичних поїздок, 

консультування в офісі та по телефону.  

Режим роботи агенства: з 9.00 до 19 год ( понеділок - п'ятниця), з 11.00 до 

16.00( субота - неділя) Графік роботи менеджера гнучкий 40 годин на тиждень 

(неділя - четвер, вівторок - субота, тощо). 

 Конотопський центр зайнятості (05447) 2-55-51 

Спеціальність: 242, Туризм 

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

тел.: (05447) 6-90-70 

_______________________________________________________________________ 



Посада: хормейстер 

№ вакансії: 18152111220001                                  Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, Сумський район, с. Хотінь 

Завдання та обов'язки: Керує роботою хорового (вокального) колективу, 

складає репертуарні поточні та перспективні плани роботи, забезпечує участь 

колективу у проведенні художніх заходів, звітних виступів, концертів, здійснює 

постановку програм окремих номерів, проводить навчально-виховну роботу в 

колективі, бере участь в розробці та проведенні клубних і масових культурно-

освітніх заходів. Працювати 2 рази на тиждень з 14.00 до 18.00.  

Контактний телефон (0542) 61-81-02 - фахівець Юлія Петрівна. 

Додатково: Відшкодування витрат на транспорт 

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

_______________________________________________________________________ 


