
Посада: педагог соціальний 

№ вакансії: 18502201270022                   Заробітна плата (0,5 ставки): 4274.25 грн 

Сумська область, Сумський район, с. Рибці 

Завдання та обов'язки:. вивчає, узагальнює та запроваджує в роботі нові 

методики із соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, веде документацію 

щодо дітей з інвалідністю, проводить соціально необхідну роботу щодо 

організації спілкування дітей з інвалідністю, тощо. 

 Конт.тел.:(0542) 60-15-24 - фахівець центру зайнятості Оксана Василівна. 

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

____________________________________________________________________ 

Посада: практичний психолог 

№ вакансії: 18502201270026                           Заробітна плата (усього): 8548.5 грн 

м. Суми  

Завдання та обов'язки: Надає допомогу дітям з інвалідністю та їх сім'ям у 

вирішенні питань навчання та виховання, реабілітації дітей з інвалідністю 

шляхом психодіагностики, психолого-педагогічної корекції, консультування.  

Конт.тел.(0542) 60-15-24 - фахівець центру зайнятості Оксана Василівна. 

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

____________________________________________________________________ 

Посада: психолог 

№ вакансії: 18502107230009                            Заробітна плата (усього): 6500 грн 

м.  Суми 

Завдання та обов'язки: проводе професійну діяльність спрямовану на 

забезпечення здорового, безпечного псхологічного та соціального стану 

отримувачів соціальної послуги у процесі надання стаціонарного догляду. 

Контактний тел.(0542) 60-15-24 - фахівець центру зайнятості Юлія Миколаївна 

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

____________________________________________________________________ 

Посада: вихователь 

№ вакансії: 18502201170012                           Заробітна плата (усього): 6500 грн 

м. Суми 

Завдання та обов'язки: контроль за життям і здоров'ям дітей дошкільного 

віку у садку. Проведення різних видів занять: розвиваючих, спортивних, 

підготовка до свят тощо. Графік роботи уточнювати у роботодавця: з 7:30 -

13:30 (чергова група 7:00 -13:00), з 13:30-18:00 (чергова група 13:00-19:00).  

Конт.тел. (0542) 60-10-51 - фахівець центру зайнятості Ірина Василівна. 

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

____________________________________________________________________ 

 

 

 



Посада: асистент вчителя 

№ вакансії: 18152202100001                             Заробітна плата (усього): 8000 грн 

Сумська область, Сумський район, с. Северинівка 

Завдання та обов'язки: працювати в ДНЗ "Веселка". Витрати на проїзд 

відшкодовуються. Разом із вихователем здійснює соціально-педагогічний 

супровід дітей і особливими освітніми потребами, зокрема: проводить 

навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, використовуючи різноманітні 

форми роботи та запроваджуючи ефективні форми їх проведення; допомагати 

дітям з особливими освітніми потребами виконувати навчальні завдання.  

Конт.тел.(0542) 61-81-02 – фах. служби зайнятості Вікторія 

Володимирівна 

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

____________________________________________________________________ 

Посада: асистент вчителя-реабілітолога 

№ вакансії: 18502201270019                         Заробітна плата (усього): 7897.5 грн 

Сумська область, Сумський район, с. Рибці 

Завдання та обов'язки: Під методичним керівництвом 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: Соціальний працівник 

№ вакансії: 18122202080001                           Заробітна плата (усього): 6757 грн 

Сумська область, м. Путивль 

Завдання та обов'язки: організація надання соціальної послуги "догляд 

вдома", на період лікарняного основного працівника. 

Адреса центру зайнятості: Сумська область, м. Путивль,  

                                              пр-т Іоанна Путивльського, 59; тел.: (05442) 5-47-53 

____________________________________________________________________ 

Посада: соціальний робітник 

№ вакансії: 18082202090001                             Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, м. Лебедин 

Завдання та обов'язки: виконує під керівництвом соціального працівника 

або фахівця із соціальної роботи комплекс робіт щодо догляду за пенсіонерами, 

інвалідами та одинокими непрацездатними громадянами похилого віку 

визначених переліків і обсягів види соціальної індивідуальної та сімейної 

допомоги. 

Адреса центру зайнятості: Сумська область, м. Лебедин, вул. Сумська 2 Б 

телефон ЦЗ: (05445) 3-87-65 

___________________________________________________________________ 



 

Посада: Вчитель біології, географії, хімії закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18512202020003                             Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, Конотопський район, с. Грузьке 

Завдання та обов'язки: реалізація прийнятих в школі освітніх програм 

відповідно до навчального плану і розкладу занять. Забезпечення належного 

рівня підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього 

стандарту, ведення необхідної документації. Безкоштовний доїзд Грузчанським 

шкільним автобусом.  

За дод.інформацією звертатись за тел. (05447) 2-55-51- Конотопський МРЦЗ 

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

Тел.: (05447) 6-90-70 

__________________________________________________________________ 

Посада: лаборант хімічного аналізу 

№ вакансії: 18072202140001                             Заробітна плата (усього): 7000 грн 

Сумська область, м. Кролевець 

Завдання та обов'язки: здійснює забір матеріалу та проводить хімічні 

дослідження в лабораторії.  

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

телефон ЦЗ: (05453) 9-73-34 

___________________________________________________________________ 

Посада: масажист спортивний 

№ вакансії: 18502202140012                            Заробітна плата (усього): 7193 грн 

м.  Суми 

Завдання та обов'язки: проводить спортивний і лікувальний масаж на 

навчально-тренувальних зборах і спортивних змаганнях.Здійснює 

реабілітаційні заходи травмованим спортсменам. Більша частина робочого часу 

припадає на відрядження . 

Конт.тел.(0542) 60-15-24 - фахівець центру зайнятості Наталія Леонідівна. 

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45;  

тел.: (0542) 60-15-22 

____________________________________________________________________ 

Посада: фахівець з фізичної реабілітації 

№ вакансії: 18502202090012                        Заробітна плата (усього): 7123.75 грн 

м. Суми 

Завдання та обов'язки: здійснює реабілітаційні заходи, розробляє і 

впроваджує комплекси вправ і рекомендацій, проводить обстеження,визначає 

стан та рівень фізичного розвитку, складає індивідуальну програму реабілітації.   

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

Адреса центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45;  

тел.: (0542) 60-15-22 



____________________________________________________________________ 

Посада: керівник гуртка з баскетболу 

№ вакансії: 18022202090006                             Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, смт Буринь 

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

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

За додатковою інформацією звертатись за тел. (05454) 2-21-30 - 

начальник відділу Романенко Р.М.. 

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

____________________________________________________________________ 

Посада: керівник гуртка з футболу 

№ вакансії: 18022202090005                             Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, смт Буринь 

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

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

За додатковою інформацією звертатись за тел. (05454) 2-21-30 - 

начальник відділу Романенко Р.М.. 

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

____________________________________________________________________ 

Посада: керівник музичний 

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

м.  Суми                                                            Заробітна плата (усього): 7150 грн 

Завдання та обов'язки: проводить музичні заняття, свята, розваги для 

дітей дошкільного віку. 

Фактична адреса: м. Суми, вул.Ковпака,25  

Телефон: (0542) 24-51-50; 066-685-14-61; E-mail: snz_djerelce@ukr.net 

____________________________________________________________________ 

 

mailto:snz_djerelce@ukr.net

