
Могрицький навчально-виховний комплекс терміново потребує: 

- вчителя англійської мови (початкова школа). 

Адміністрація навчального закладу створить усі умови для претендента: 

- розклад занять зроблять зручним для вчителя; 

- проїзд буде безкоштовним; 

- при необхідності знайдуть житло для проживання. 

Сумський район, с. Могриця вул. Центральна, 45 ;           mogricanvk@ukr.net  

Директор - Ступак Сергій Леонідович – 099 45 260 45 

_______________________________________________________________________ 

Старосільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів терміново потребує: 

- вчителя англійської мови (початкова школа) 

с. Старе Село, вул. Набережна, 1 б                      chervoneshkola@gmail.com 

 Директор - Іщенко Сергій Іванович (0542) 69-63-92 

Тел.для довідок – 066 580 71 46 

_______________________________________________________________________ 

Посада: вихователь 

№ вакансії: 18512201120002                                  Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, м. Конотоп 

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

дотримання норм та вимог діяльності освіти.  

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

тел. (05447) 2-55-51;  (05447) 6-90-70 

_____________________________________________________________________ 

Посада: практичний психолог 

№ вакансії: 18072201130002                                  Заробітна плата (усього): 4000 грн 

Сумська область, м. Кролевець 

Завдання та обов'язки: проведення корекційних, адаптивних занять в групах, 

психологічна підтримка. Неповна зайнятість. Повний курс вакцинації обов’язково. 

Медичний огляд обов’язково.  

Звертатись (05453) 9-73-34 Світлана Іванівна - фахівець служби зайнятості. 

Режим роботи: Неповний робочий час 

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

_______________________________________________________________________ 

Посада: педагог-організатор 

№ вакансії: 18512201140006                                    Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, м. Конотоп 

Завдання та обов'язки: займається підготовкою свят, які проводять у закладі. 

Освіта вища необов'язково, головне, щоб кандидат мав організаторські здібності.    

За додатковою інформацією звертатись за тел. (05447) 2-55-51  

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

тел.: (05447) 6-90-70 

_______________________________________________________________________ 

mailto:chervoneshkola@gmail.com


Посада: вчитель хімії закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18152201130001                                 Заробітна плата (усього): 7000 грн 

Сумська область, Сумський район, с. Стецьківка 

Завдання та обов'язки: Проїзд відшкодовується. Організація навчального 

процесу на уроці відповідно до програми і навчального плану, організація і 

проведення навчального заняття відповідно з правилами охорони праці при 

лабораторних роботах. 

 Контактний телефон: (0542) 61-81-02 - фахівець служби зайнятості  

Вікторія Володимирівна 

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

_______________________________________________________________________ 

Посада: логопед 

№ вакансії: 18032201120001                                  Заробітна плата (усього): 3732 грн 

Сумська область, смт Велика Писарівка 

Завдання та обов'язки: проводити комплексну оцінку мовленнєвого розвитку 

дитини, корекційно-розвиткові заняття з дітьми, консультувати батьків, вчителів. 

Звертатися за тел. 095 719 71 17 до фахівця центру зайнятості Третяк 

Режим роботи: Неповний робочий час 

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., смт Велика Писарівка,вул. Я. Мудрого, 2а 

_______________________________________________________________________ 

Посада: керівник гуртка з боксу 

№ вакансії: 18022201100003                                  Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, смт Буринь 

Завдання та обов'язки: організація та здійснення навчально-виховної, 

організаційно-масової роботи гуртка з боксу (фізичне виховання).  

Режим роботи: Неповний робочий час 

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

тел.: (05454) 2-21-30 

_______________________________________________________________________ 

Посада: юрисконсульт 

№ вакансії: 18012201120001                                 Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, м. Білопілля 

Завдання та обов'язки: розробляти документи правового характеру.  

Контактний телефон: (05443) 9-14-91-фахівець центру зайнятості Тетяна Йосипівна 

Адреса центру зайнятості: Сумська обл., м. Білопілля, вул. Старопутивльська, 33 

тел.: (05443) 9-14-81 

_______________________________________________________________________ 

 


