
КУ Сумській СШ І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка потрібен: 

асистент вчителя на початкові класи; 

соціальний педагог.  

м. Суми, вул. Л. Українки, 23, тел. (0542) 24-53-90; sumyschool7@ukr.net 

________________________________________________________________________ 

Адміністрація КЗ СОР ОЛІСП "Барса" запрошує на роботу соціального 

педагога 1 ст + 2 години факультативних занять. 

м. Суми, вул. Привокзальна, 2/1; (0542) 70-04-56; 066-580-71-46; licey_barsa@ukr.net 

________________________________________________________________________ 

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №22 "Джерельце" 

Посади: вихователь, керівник музичний 

Фактична адреса: м. Суми, вул.Ковпака,25; Телефон: (0542)24-51-50; 050-043-99-49 

E-mail: snz_djerelce@ukr.net 

_________________________________________________________________________ 

Посада: Соціальний працівник 

№ вакансії: 18502110130013                                      Заробітна плата (усього): 6000 грн 

м.  Суми 

Завдання та обов'язки: Виявлення бездомних осіб, комплексне визначення та 

оцінка індивідуальних потреб, оформлення особових справ, надання звітів, розгляд 

заяв, звернень.  

Фахівець центру зайнятості Євгенія Володимирівна - тел.(0542) 60-10-51. 

Вимоги до кандидата:  Спеціальність: 231, Соціальна робота 

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

_________________________________________________________________________ 

Посада: педагог соціальний 

№ вакансії: 18162110060002                                       Заробітна плата (усього): 6943 грн 

Сумська область, Тростянецький район, с. Боромля 

Завдання та обов'язки: здійснює комплекс заходів з виховання, навчання, 

розвитку і соціального захисту особистості учня у закладах освіти та за місцем 

проживання за допомогою основних видів діяльності: соціальні дослідження; 

корекційно-розвивальна робота; профілактична робота; консультативно-

просвітницька робота. Стаж роботи за посадою: 3 р. 

Конт.тел.(05458) 5-13-77 - спеціаліст ЦЗ Наталія Віталіївна 

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Благовіщенська, 36 а 

________________________________________________________________________ 

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 

_________________________________________________________________________ 

mailto:sumyschool7@ukr.net
mailto:snz_djerelce@ukr.net


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: вихователь 

№ вакансії: 18502110210017                                      Заробітна плата (усього): 6400 грн 

м.  Суми 

Завдання та обов'язки: займається освітою дитини: її вихованням, навчанням і 

розвитком. Працювати 30 годин на тиждень.  

Контактний телефон: (0542) 60-15-27 - фахівець центру зайнятості Тетяна Петрівна 

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

_________________________________________________________________________ 

Посада: вихователь 

№ вакансії: 18512110200006                                      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 міський центр зайнятості. 

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

________________________________________________________________________ 

Посада: педагог-організатор 

№ вакансії: 18502110070022                                   Заробітна плата (усього): 6600 грн 

м. Суми,  

Завдання та обов'язки: Наявність вищої педагогічної освіти, бажано досвід 

роботи з учнівським самоврядуванням.  

Фахівець центру зайнятості Вікторія Олександрівна - телефон: (0542) 60-15-27  

Адреса ЦЗ: 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. 

_________________________________________________________________________ 



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: інженер з комп'ютерних систем 

№ вакансії: 18512110130006                                      Заробітна плата (усього): 8000 грн 

Сумська область, м. Конотоп 

Завдання та обов'язки: Знання програми 1-С бухгалтерія. Обслуговування 

комп'ютерів, принтерів. За більш детальною інформацією звертатися до 

Конотопського МРЦЗ за тел. (05447) 2-55-51. 

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

_________________________________________________________________________ 

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: Юрист 

№ вакансії: 18552110060002                                       Заробітна плата (усього): 7000 грн 

Сумська область, м. Охтирка 

Завдання та обов'язки: Брати участь у підготовці правових документів 

Товариства. Надавати правову допомогу структурним підрозділам. Складати позовні 

заяви, захищати та представляти інтереси товариства в суді.  

Інформація по вакансії за тел.(05446) 2-57-94 - фахівець Алла Анатоліївна 

Стаж роботи за посадою: 1 р. 

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

_________________________________________________________________________ 

Посада: юрисконсульт 

КЗСОР "ДІКЗ У М.ПУТИВЛІ" 

№ вакансії: 18122110210001                                      Заробітна плата (усього): 6000 грн 

Сумська область, м. Путивль 

Завдання та обов'язки: забезпечувати юридичний супровід тендерних закупівель 

та діяльності підприємства 

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

Професія/спеціальність:  Спеціальність: 030401#02, Правознавство 

Фактична адреса: 41500; Сумська область, м. Путивль; вул. Кролевецька, 70 

Телефон: (05442) 5-12-66 

_________________________________________________________________________ 

Ищем логопеда для сотрудничества с детским центром 

• Тип работы   Постоянная работа 

• Сумы, Сумская область 

Описание 

Ищем логопеда (логопеда-дефектолога) для сотрудничества с тремя детскими 

центрами (частными садиками) 

Пишите в вайбер или телеграм 095 442 29 89 Юлия 

_________________________________________________________________________ 

 


