
 У Сумський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 26  на 

постійну основу потрібен вчитель математики (1 ставка). 

Довідки за телефоном: (0542) 33-03-49; 095-345-88-41 

Адреса: м. Суми, вул. Охтирська, 21 

_______________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель "Інформатика", "Математика"  

№ вакансії: 18532112080003                                  Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, Роменський район, с. Андріяшівка 

Завдання та обов'язки: викладати предмети, планувати навчальний процес 

відповідно до навчальної програми, забезпечувати належний рівень викладання 

дисциплін.  

Звертатись за тел. (05448) 5-11-63 - фахівець Ганна Вікторівна. 

Адреса центру зайнятості: Сумська область, м. Ромни, вул. Аптекарська,2 

_______________________________________________________________________ 

Посада: соціальний робітник 

№ вакансії: 18022112030001                                Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, смт Буринь 

Завдання та обов'язки: догляд за людьми похилого віку.  

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., смт Буринь, вул. Л.Українки,7;  

тел. (05454) 2-21-30 

______________________________________________________________________ 

Посада: педагог-організатор 

№ вакансії: 18552112090001                       Заробітна плата (усього): 8000 грн 

Сумська область, м. Охтирка 

Завдання та обов'язки: Сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських 

організацій. Організація дозвілля учнів. Обов'язкова наявність зеленого КОВІД-

сертифікату.  

Звертатися: Дарія Володимирівна - тел.: (05446) 2-57-94 

 Адреса центру зайнятості: Сумська обл., м.Охтирка, вул. Батюка, 24 "а";  

 тел.: (05446) 2-57-13 

_______________________________________________________________________ 

Посада: вихователь групи подовженого дня 

№ вакансії: 18062112130002                                 Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, смт Краснопілля 

Завдання та обов'язки: вихователь групи подовженого дня. 

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

тел. (05459) 7-22-76 

_______________________________________________________________________ 

Посада: асистент вчителя-реабілітолога 

№ вакансії: 18502112020017                               Заробітна плата (усього): 7897.5 грн 

Сумська область, Сумський район, с. Рибці 

Завдання та обов'язки: під методичним керіництвом вчителя-реабілітолога 

проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні, реабілітаційні, корекційні, 

компенсуючі заходи та заняття, веде встановлену психолого-педагогічну, 

реабілітаційну, статистичну, документацію тощо.  

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

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

_______________________________________________________________________ 



Посада: Вчитель німецької мови закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18502112070026                               Заробітна плата (усього): 7836.12 грн 

м.  Суми 

Завдання та обов'язки: Забезпечує рівень підготовки та проводить на 

високому методичному рівні навчання учнів відповідно до програм та методик з 

німецької мови, використовуючи найефективніші прийоми, методи і засоби 

навчання. Наявність сертифікату вакцинації обов'язкова.  

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

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

_______________________________________________________________________ 

Вакансія: Адміністратор технічної підтримки Укртелекому 

Для випускників ІТ Комп‘ютерні науки  

Косарєва Тетяна - спеціаліст з підбору та адаптації Департамент підбору, 

розвитку та навчання персоналу АТ «Укртелеком» - (091) 114- 03-68 

_________________________________________________________________ 

 


