
 Адміністрація КУ Сумської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13 ім. А.С. Мачуленка 

повідомляє про вакансії: 

- вчитель англійської мови (19 год.) 

- вчитель географії (22 год.) 

м. Суми, вул. Іллінська, 9; тел. (0542) 22-15-09 

_______________________________________________________________________ 

Посада: тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.) 

№ вакансії: 18502209160013                                  Заробітна плата (усього): 6800 грн 

У тому числі основна: 6800 грн 

м. Суми 

Завдання та обов'язки: попереднє проходження медогляду. Організовувати 

проведення занять спрямованих на підготовку спортсменів-футболістів. Молодша 

група. Фахівець центру зайнятості (0542)601524-Оксана Василівна. 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45 

телефон ЦЗ: (0542) 60-15-22 

_______________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель початкової освіти закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18522209160004                                    Заробітна плата (усього): 8500 грн 

Сумська область, м. Шостка 

Завдання та обов'язки: організація навчального та виховного процесу.  

Цибулько С. ( 05449 ) 7-00-24 

Адреса ЦЗ: Сумська область, м. Шостка вул. Січнева, буд.7 

телефон ЦЗ: (05449) 7-00-24 

_______________________________________________________________________ 

Посада: Асистент вихователя закладу дошкільної освіти 

№ вакансії: 18502209150001                                   Заробітна плата (усього): 6500 грн 

м. Суми 

Завдання та обов'язки: Асистент вихователя дитячого садочку. Догляд за 

дітьми, організація занять та групових ігор. Забезпечення безпеки та гігієни дітей. 

Досвід роботи ообов'язковий.  

Контактний телефон (0542) 601051 фахівець центру зайнятості Аліна Дмитрівна 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45 

телефон ЦЗ: (0542) 60-15-22 

_______________________________________________________________________ 

Посада: завідувач лабораторії (освіта) 

№ вакансії: 18532209140004                                  Заробітна плата (усього): 6500 грн 

Сумська область, м. Ромни 

Завдання та обов'язки: відповідати за підготовку бази для повноцінного 

проходження учбових занять та практики студентами. Приймати участь у 

проведенні лабораторних та практичних заняттях, надавати допомогу викладачам та 

студентам, щодо впровадження їх у навчальний процес.  

Фахівець центру зайнятості Ганна Вікторівна - (05448) 5-11-63 . 

Адреса Центру зайнятості: Сумська обл., м. Ромни, вул. Аптекарська,2 

_______________________________________________________________________ 



Посада: Вчитель-логопед 

№ вакансії: 18552208300001                                   Заробітна плата (усього): 8000 грн 

Сумська область, м. Охтирка 

Завдання та обов'язки: Обстеження порушень звукової вимови, корекційно-

розвиткова робота з розвитку мовлення школярів, консультативна та просвітницька 

робота з питань впровадження інклюзивної освіти.  

Звертатися: фахівець Охтирської МРФ Дарія Володимирівна – (05446) 2-57-94 

Адреса Центру зайнятості: Сумська область, м. Охтирка, вул. Батюка, 24 "А" 

телефон ЦЗ: (05446) 2-57-13 

_______________________________________________________________________ 

Посада: вихователь 

№ вакансії: 18502209190001                                   Заробітна плата (усього): 6500 грн 

м.  Суми 

Завдання та обов'язки: Вихователь виконує ретельний нагляд за довіреними 

йому дітьми, навчання і виховання дітей дошкільного віку, створення оптимальних 

умов для всебічного гармонійного розвитку дітей.  

 Фахівець центру зайнятості - Алевтина Володимирівна (0542) 60-15-24. 

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45 

телефон ЦЗ: (0542) 60-15-22 

_______________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель з англійської (німецької) мови  

закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18502209210002                               Заробітна плата (усього): 10 000 грн 

м.  Суми 

Завдання та обов'язки: проведення індивідуальних та групових занять для 

учнів 5-11 класів. Попередньо телефонувати (066)425 01 58 - Олександра Юріївна. 

Досвід роботи від 1 року.  

Фахівець центру зайнятості Аліна Дмитрівна - (0542) 60-10-51.  

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45 

телефон ЦЗ: (0542)601522 

_______________________________________________________________________ 

Посада: Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти 

№ вакансії: 18502209210003                                Заробітна плата (усього): 10 000 грн 

м. Суми 

Завдання та обов'язки: проведення індивідуальних та групових занять для 

учнів 1-4 класів. Попередньо телефонувати (066) 425 01 58 - Олександра Юріївна. 

Досвід роботи в школі.  

Фахівець центру зайнятості Аліна Дмитрівна - (0542) 60-10-51.  

Адреса Центру зайнятості: м. Суми, вул. Степана Бандери, 45 

телефон ЦЗ: (0542)601522 

_______________________________________________________________________ 

 

 



Посада: Вихователь закладу дошкільної освіти 

№ вакансії: 18532209210006                                Заробітна плата (усього): 6 500 грн 

Сумська область, м. Ромни 

Завдання та обов'язки: проводити навчання дітей відповідно до програм та 

методик фізичної культури, використовуючи найефективніші прийоми, методи і 

засоби навчання. Надавати допомогу дітям в оволодінні навичками і технікою 

виконання фізичних вправ. 

Фахівець центру зайнятості Вікторія Володимирівна-  (05448) 5-11-68.  

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

телефон ЦЗ: (05448) 5-11-63 

_______________________________________________________________________ 


