Станом на 01.02.2019 на ринку праці Слов'янського регіону користуються попитом спеціалісти за наступними
професіями та спеціальностями
Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ЧЕРКАСЬКИЙ ІРЦ

вчитель-дефектолог

4 175,00

ЧЕРКАСЬКИЙ ІРЦ

Вчитель-логопед

4 175,00

ПАТ "СМЗ"

головний енергетик

11 900,00

Завдання та обов’язки
Проводить комплексну оцінку розвитку дитини з
метою визначення її особливих освітніх потреб,
готує висновок про психолого-педагогічну оцінку
розвитку дитини із зазначенням відповідних
рекомендацій. Вивчає і фіксує динаміку
розвитку дітей, виробляє оптимальну
педагогічну стратегію, проектує шляхи
навчання, виховання, реабілітації та соціальної
адаптації кожної дитини. Обирає ефективні
форми, методи, засоби навчально-виховного,
корекційно-реабілітаційного процесу.
Проводить комплексну психолого-педагогічну
оцінку розвитку дитини з метою визначення її
особливих освітніх потреб за участі батьків або
законних представників дитини. Бере участь в
командах психолого-педагогічного супроводу
дитини з особливими освітніми потребами у
закладах загальної середньої освіти, а також
психолого-педагогічних комісіях спеціальних
закладів з метою моніторингу динаміки розвитку
дитини. Прийом на конкурсній основі.
Організовує технічно правильну експлуатацію і
своєчасний ремонт енергетичного та
природоохоронного устаткування і
енергосистем, безперервне забезпечення
виробництва електроенергією, парою, газом,
водою та іншими видами енергії, контроль за
раціональними витратами енергетичних
ресурсів на підприємстві, послідовне
додержання режиму енергозбереження та
економії. Забезпечує ведення технічного
паспорту енергетичного господарства
підприємства.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПАТ "СМЗ"

головний інженер

11 900,00

ПАТ "СМЗ"

головний конструктор

14 700,00

ПАТ "СМЗ"

головний технолог

10 000,00

Завдання та обов’язки
Заступник головного інженера. Контролює
додержання проектної, конструкторської і
технологічної дисципліни. Забезпечує контроль
відповідності стандартам, технічним умовам та
нормативним актам з охорони праці
устаткування, пристроїв та технологічних
процесів, що розробляються на підприємстві.
Заступник. Керує створенням нових і
модернізацією конструкцій виробів (комплексів,
машин, апаратів, приладів, механізмів) діючого
виробництва, забезпечуючи їх високий
технічний рівень, конкурентно- і
патентоспроможність, відповідність сучасним
досягненням науки і техніки, вимогам технічної
естетики і найбільш економічної технології
виробництва. Вживає заходи по прискоренню
освоєння у виробництві перспективних
конструкторських розробок, новітніх матеріалів,
широкому впровадженню науково-технічних
досягнень.
Заступник головного технолога. Організовує
розроблення і впровадження прогресивних,
економічно обґрунтованих ресурсозберігаючих
технологічних процесів і режимів виробництва
продукції, що випускає підприємство, виконання
робіт (послуг), які забезпечують підвищення
рівня технологічної підготовки і технічного
переоснащення виробництва, скорочення
витрат сировини, матеріалів, трудових витрат,
поліпшення якості продукції, робіт (послуг) та
прискорення темпів зростання продуктивності
праці.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПАТ "СМЗ"

директор з виробництва

22 400,00

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ
СЛОВ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ

Директор установи (підприємства, організації)
культури (кінотеатру, кіно відеопрокату,
кіностудії та

4 649,00

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я "ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТИТ

діловод

7 224,00

ПАТ "СМЗ"

довбальник

7 500,00

Завдання та обов’язки
Заступник. Керує роботою з оперативного
регулювання процесу виробництва,
спрямованого на забезпечення ритмічного
випуску продукції згідно з планом та договорами
постачання при дотриманні стандартів і
технічних умов на її якість. Координує роботу
функціональних та виробничих підрозділів з
оперативних питань, пов'язаних з виробничою
діяльністю підприємства, вживає заходів щодо
забезпечення ритмічності календарних планів
виробництва, запобігання та усунення порушень
перебігу виробничого процесу.

Визначає, планує, координує всі види діяльності
клубного закладу, організовує вивчення і
впровадження в практику нові форми
культурно-освітньої роботи. Складає плани
роботи, бере участь у підготовці сценаріїв.
Робита на 1.5 ставки. Ведення документації по
завданню керівника для обслуговуваних
підприємств. Вміння користуватися Інтернет
ресурсом. Ведення роботи інспектора з кадрів.
За додатковою інформацією звертатись за
телефоном: 0507269812 гол. лікар Роменський
Анатолій Вікторович
Забезпечує ведення технічного паспорту
енергетичного господарства підприємства.
Обробляє на довбальних верстатах складні
деталі за 11 - 13 -м квалітетами ( 4- 5 -м
класами точності) з застосуванням нормального
різального інструменту і універсальних
пристроїв, а також складні деталі за 7-10 - м
квалітетами (2-3 - м класами точності) з
застосуванням мірильного різального
інструменту і спеціальних пристроїв.
Установлює деталі з вивірянням їх в двох
площинах.

Роботодавець (назва)

КП "СЛОВ`ЯНСЬКЕ ТРОЛЕЙБУСНЕ
УПРАВЛІННЯ" СЛОВ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Посада (назва)

електромонтер контактної мережі

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НАРУЖНОЕ електромонтер-лінійник з монтажу повітряних
ОСВЕЩЕНИЕ"
ліній високої напруги й контактної ме-режі

ПАТ "СМЗ"

енергетик

Заробітна плата

5 205,00

6 967,00

9 200,00

Завдання та обов’язки
Демонтує і монтує контактні мережі
тролейбусних ліній з використанням
електричного та пневматичного інструменту,
такелажних пристроїв і механізмів під час
знімання напруги під керівництвом
електромонтера вищої кваліфікації. Розбирає
арматуру, зняту з лінії, фарбує її у майстерні.
Знімає дорожнє покриття. Чистить, змазує
інструмент і готує його до роботи.
Здійснює ремонт, монтаж і технічне
обслуговування ліній електропередач напругою
до 35 кВ, засобів ізоляції і грозозахисту із
застосуванням засобів механізації, технічне
обслуговування ліній електропередач всіх
напруг, заземлюючих спусків, контурів
заземлення. Перевірку опор на загнивання.
Забарвлення металевих опор на висоті.
Зрощування проводів. Збірку ізоляторів в
гірлянди. Установку і заміну трубчастих
розрядників на лінії електропередач напругою
до 10 кВ.
Забезпечує безперебійну роботу, правильну
експлуатацію, ремонт і модернізацію
енергетичного устаткування підприємства.
Організовує підготовку календарних планів
(графіків) оглядів, перевірок і ремонту
енергоустаткування, заявок щодо його ремонту
спеціалізованими організаціями. Бере участь у
випробуваннях і прийманні енергоустаткування
та мереж у виробничу експлуатацію. Вивчає
умови роботи енергоустаткування, виявляє
причини передчасного спрацювання, готує
пропозиції щодо підвищення надійності.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПАТ "СМЗ"

зуборізальник

20 000,00

ТОВ "КАПІТАЛІНКОМ"

інженер з комп'ютерних систем

6 250,00

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ
М'ЯСОПРОДУКТІВ"

інженер з налагодження й випробувань

10 000,00

Завдання та обов’язки
Робота на верстатах ДІП 200, ДІП 300, ДІП 400,
ДІП 500, ДІП 600. Нарізає зовнішні та внутрішні
зуби циліндричних та конічних шестерень,
зубчастих коліс за 8-9 ступенями точності
методом фрезерування, довбання, копіювання
та обкатування на однотипних зуборізних
верстатах з самостійним підналагодженням їх.
Нарізає зуби шестерень на спеціалізованих
напівавтоматичних або автоматичних
верстатах, які прилаштовані та налагоджені для
оброблення визначених деталей.
Забезпечувати працездатний стан комп’ютерної
техніки, локальної обчислювальної мережі,
операційних систем, системного і прикладного
програмного забезпечення. Здійснювати
адміністрування серверів на підприємстві,
актуалізацію інформації на серверах
підприємства і здійснює контроль за доступом
працівників підприємства до даних, що
зберігаються на серверах підприємства, у
відповідності з їх повноваженнями. Створювати
нові документи, звіти на базі системи "1С:
Підприємство 8.Х".
Складати графіки планово-запобіжного ремонту
і технічного обслуговування контрольновимірювальних приладів й автоматики, засобів
зв'язку, холодильного обладнання та
забезпечувати їх виконання. Організовувати
ремонт несправних або забракованих при
державній повірці приладів. Забезпечувати
своєчасну повірку їх в органах стандартів
відповідно до положення. Організовувати
роботи з монтажу випробувань і налагодження
контрольно-вимірювальних приладів і
автоматики, холодильного обладнання.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПАТ "СМЗ"

інженер з нормування праці

10 000,00

ПАТ "СМЗ"

інженер з охорони праці

7 500,00

ПАТ "СМЗ"

інженер з підготовки виробництва

9 200,00

СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА
ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"

інженер-програміст

10 000,00

Завдання та обов’язки
Креслить розверткові креслення нескладних
деталей та виконує прості геометричні побудови
для розмічання. Здійснює діяльність по збуту
відповідно до замовлень і укладених договорів,
забезпечує постачання продукції споживачам
(замовникам) у встановлені терміни і в повному
обсязі. Розробляє та впроваджує технічно
обґрунтовані норми трудових витрат стосовно
конкретних виробничо-технічних умов по різним
видам робіт, що виконуються на підприємстві.
Аналізує стан нормування, ступінь
обґрунтованості і напруженості
Здійснює контроль за додержанням у
підрозділах підприємства законодавчих та
інших нормативних актів з охорони праці, за
наданням робітникам встановлених пільг і
компенсацій за умовами праці. Вивчає умови
праці на робочих місцях, готує і вносить
пропозиції щодо розроблення і упровадження
більш досконалих конструкцій
обгороджувальної техніки, запобіжних і
блокувальних пристроїв, інших засобів захисту
від впливу небезпечних і шкідливих виробничих
факторів.
Здійснює підготовку виробництва, контроль за
забезпеченням виробництва комплектуючими
виробами, матеріалами, інструментом, за
своєчасним оформленням необхідної технічної
документації; розробляє місячні виробничі
програми та змінно-добові завдання на
закріпленій дільниці роботи. Бере участь у
розробленні та впровадженні нормативів для
оперативного планування виробництва.
Аналізує роботу цехів і дільниць, вишукує
можливості скорочення циклу виготовлення
продукції, виявляє виробничі резерви.
Працювати у відділі інформаційних технологій.
Підтримка та доопрацювання діючих проектів,
розробка проектів бухгалтерського обліку,
технічних завдань, вододіння PHP, MySQL,
Javascript, HTML, CSS, Visual basic. Вміння
читати, виправляти та оптимізувати існуючий
код.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПАТ "СМЗ"

інженер-технолог

6 720,00

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
МІСТА СЛОВ’ЯНСЬК - ВСП КЛПУ "ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОП

Лікар з медицини невідкладних станів

4 175,00

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
МІСТА СЛОВ’ЯНСЬК - ВСП КЛПУ "ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОП

Лікар з медицини невідкладних станів

4 175,00

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
МІСТА СЛОВ’ЯНСЬК - ВСП КЛПУ "ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОП

Лікар з медицини невідкладних станів

4 175,00

Завдання та обов’язки
Розроблення, застосовуючи засоби
автоматизації проектування, та впровадження
прогресивних технологічних процесів, видів
обладнань і технологічної оснастки, оптимальні
режими виробництва на продукцію, яку
випускається.
Забезпечення організації надання екстреної
медичної допомоги на догоспітальному етапі
згідно з затвердженими протоколами
(стандартами). Забезпечення транспортування
в лікувально-профілактичні заклади пацієнтів,
стан яких потребує екстреної стаціонарної
допомоги. Слідкувати за власною безпекою та
здоров'ям, а також за безпекою та здоров'ям
оточуючих людей в процесі виконання будьяких робіт або під час перебування на території
підприємства. Знати, виконувати вимоги
нормативно-правових актів з охорони праці.
Забезпечення організації надання екстреної
медичної допомоги на догоспітальному етапі
згідно з затвердженими протоколами
(стандартами). Забезпечення транспортування
в лікувально-профілактичні заклади пацієнтів,
стан яких потребує екстреної стаціонарної
допомоги. Слідкувати за власною безпекою та
здоров'ям, а також за безпекою та здоров'ям
оточуючих людей в процесі виконання будьяких робіт або під час перебування на території
підприємства. Знати, виконувати вимоги
нормативно-правових актів з охорони праці.
Забезпечення організації надання екстреної
медичної допомоги на догоспітальному етапі
згідно з затвердженими протоколами
(стандартами). Забезпечення транспортування
в лікувально-профілактичні заклади пацієнтів,
стан яких потребує екстреної стаціонарної
допомоги. Слідкувати за власною безпекою та
здоров'ям, а також за безпекою та здоров'ям
оточуючих людей в процесі виконання будьяких робіт або під час перебування на території
підприємства. Знати, виконувати вимоги
нормативно-правових актів з охорони праці.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
МІСТА СЛОВ’ЯНСЬК - ВСП КЛПУ "ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОП

Лікар з медицини невідкладних станів

4 175,00

ПАТ "СМЗ"

майстер

10 000,00

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ"

Маляр

6 355,00

СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА
ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"

машиніст бульдозера (будівельні роботи)

11 475,00

Завдання та обов’язки
Забезпечення організації надання екстреної
медичної допомоги на догоспітальному етапі
згідно з затвердженими протоколами
(стандартами). Забезпечення транспортування
в лікувально-профілактичні заклади пацієнтів,
стан яких потребує екстреної стаціонарної
допомоги. Слідкувати за власною безпекою та
здоров'ям, а також за безпекою та здоров'ям
оточуючих людей в процесі виконання будьяких робіт або під час перебування на території
підприємства. Знати, виконувати вимоги
нормативно-правових актів з охорони праці.
Робота в інструментальному цеху.
Забезпечення виконання виробничих завдань,
ритмічного випуску продукції високої якості,
запобігання браку і підвищення якості виробів.
Організація поточного виробничого планування,
облік, складання і своєчасне подання звітності
про виробничу діяльність дільниці,
забезпечення технічно правильної експлуатації
устаткування та інших основних засобів і
виконання графіків їх ремонту.
Фарбує поверхні, які потребують високоякісного
оброблення, після нанесення шпаклівок і
грунтувальних шарів фарбами, обклеювання
поверхонь стін шпалерами.
Звертатись за телефоном: 0954042396 Ліфінцев
Валерій Миколайович.
Адреса: м. Слов'янськ, вул. Сучасна, 45.
Розвантаження твердого палива (вугілля)
відкритим способом, укладання його
штабелями. Технічне обслуговування техніки.
Режим роботи: день (з 8:00 до 20:00) - ніч (з
20:00 до 8:00) - 48 годин відпочинку. Наявність
посвідчення відповідної категорії. Іногороднім
можлива компенсація за оренду житла.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "ДОНБАССУГОЛЬСТРОЙ"

машиніст бульдозера (гірничі роботи)

10 000,00

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ"

машиніст екскаватора

6 484,00

СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА
ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"

машиніст крана (кранівник)

10 789,00

ФОП СТАРОВОЙТОВА ІННА
ВОЛОДИМИРІВНА

менеджер (управитель) із збуту

5 000,00

ТОВ "СЕВЕР-АВТО"

механік

4 180,00

Завдання та обов’язки
Керує бульдозером під час переміщення
гірничої маси, ґрунту, палива та інших
матеріалів; під час виконання планувальних
робіт в кар'єрі, на відвалах, складах; під час
зачищення пласта, брівки; під час
розрівнювання породи. Оглядає і заправляє
бульдозер пальними і мастильними
матеріалами.
Попередньо телефонувати за номером
0505367190 (В'ячеслав Валентинович).
Виконує роботи з навантаження сипучих та
кускових матеріалів, планування поверхні,
копання колодязів. Виконує роботи з
зруйнування твердих і мерзлих ґрунтів .
Звертатись за телефоном: 0954042396 Ліфінцев
Валерій Миколайович.
Адреса: м. Слов'янськ, вул. Сучасна, 45.
Робота на козловому та мостовому кранах.
Розвантаження твердого палива (вугілля) за
допомогою крана та грейферів, проведення
технічного обслуговування кранів. Режим
роботи: день (з 8:00 до 20:00) - ніч (з 20:00 до
8:00) - 48 годин відпочинку. Іногороднім
можлива компенсація за оренду житла.
Організовує та координує збутову діяльність
відповідно до замовлень і укладених договорів,
забезпечує постачання продукції, що
випускається, споживачам у встановлені
терміни в повному обсязі. Слідкувати за
приходом та відправкою товару. Можливе
підняття важкостей при завантаженні товарів до
автотранспортного засобу.
Додаткова інформація за телефоном:
0506131062 ІННА ВОЛОДИМИРІВНА.
Забезпечує безаварійну і надійну роботу всіх
видів устаткування, правильну експлуатацію ,
своєчасний ремонт і технічне обслуговування
автопарку підприємства.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ"

монтажник зовнішніх трубопроводів

7 293,00

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ"

муляр

7 271,00

ПАТ "СМЗ"

начальник відділу

11 400,00

ПАТ "СМЗ"

оператор верстатів з програмним керуванням

20 000,00

КП "ЖЕК №7"

пічник

4 500,00

Завдання та обов’язки
Виконання складних монтажних робіт при
збиранні конструкцій будівельних споруд.
Монтаж конструкцій і споруд окремими важкими
елементами і блоками.
Звертатись за телефоном: 0954042396 Ліфінцев
Валерій Миколайович.
Адреса: м. Слов'янськ, вул. Сучасна, 45.
Улаштування фундаментів з бутового каміння і
цеглового щебеню під залив. Улаштування
цементної стежки.
Звертатись за телефоном: 0954042396 Ліфінцев
Валерій Миколайович.
Адреса: м. Слов'янськ, вул. Сучасна, 45.
Начальник відділу капітального будівництва.
Здійснює керівництво безпосереднім
виконанням робіт з капітального будівництва і
реконструкції виробничих об'єктів. Організує
розробку проектів довгострокових,
середньострокових і поточних планів
капітального будівництва, складання титульних
списків на всі об'єкти капітального будівництва,
заявок на будівельні матеріали, устаткування.
Забезпечує цільове і раціональне використання
капітальних вкладень і підвищення їх
ефективності.
Робота на верстатах ДІП 200, ДІП 300, ДІП 400,
ДІП 500, ДІП 600. Виконує токарне оброблення
тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1
мм та довжиною до 200 мм. Виконує токарні
роботи методом суміщеного плазмовомеханічного оброблення, нарізає зовнішню і
внутрішню однозахідну трикутну, прямокутну та
трапецеїдальну різьбу різцем. Керує токарноцентровими верстатами з висотою центрів 2000
мм та вище, що мають більше трьох супортів.
Обслуговувати димові та вентиляційні канали
житлових багатоповерхових будинків. Знати і
виконувати вимоги нормативних актів про
охорону праці та навколишнього середовища,
дотримуватися норм, методів і прийомів
безпечного виконання робіт.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КП "ЖЕК №7"

покрівельник рулонних покрівель та покрівель
із штучних матеріалів

5 200,00

ЧЕРКАСЬКИЙ ІРЦ

Практичний психолог

4 175,00

ПАТ "СМЗ"

свердлувальник

20 000,00

КЛПЗ "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"

сестра медична

4 175,00

ПАТ "СМЗ"

слюсар-ремонтник

7 500,00

Завдання та обов’язки
Виконує найпростіші роботи під час
улаштування та ремонту рулонних покрівель і
покрівель із штучних матеріалів. Вміння
користуватися засобами страховки на висоті
більш 1,3 м, вміння монтувати підмостки,
будівельні ліси.
Веде реєстр дітей, які пройшли комплексну
оцінку і перебувають на обліку в інклюзивноресурсному центрі. Надає консультації батькам,
методичну допомогу працівникам закладу.
Проводить психолого-педагогічну діагностику
готовності дітей до навчання та сприяє їхній
адаптації до нових умов навчально-виховного
процесу.
Установлює і кріпить складні деталі на
косинцях, призмах, домкратах та прокладках з
вивірянням в двох і більше площинах.
Свердлить отвори під різними кутами і в різних
площинах. Свердлить отвори в різних деталях
для нарізання різьби. Нарізає різьби з
діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм.
Проводити загальне і клінічне обстеження
новонароджених та оцінювати його результати,
володити сучасними методами лікування при
невідкладних станах новонародженого,
застосовувати сучасні методи оживлення
новонароджених із використанням сучасної
апаратури. Володити прийомами реанімації.
Промиває, чистить, змащує деталі. Виконує
роботи із застосуванням пневматичних,
електричних інструментів і верстатні. Здійснює
шабрування деталей за допомогою
механізованого інструменту. Виготовляє прості
пристосування для ремонту і складання.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст державної служби

9 500,00

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст державної служби

9 569,00

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст державної служби

7 040,00

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст державної служби

9 500,00

Завдання та обов’язки
Головний спеціаліст відділу контрольноперевірочної роботи №7. Проведення перевірок
щодо: додержання суб'єктом господарювання
вимог законодавства у сфері
загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування; цільового використання коштів
Пенсійного фонду України; правильності сплати
збору на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій. Прийом на роботу
після проходження конкурсного відбору.
Головний спеціаліст відділу контрольноперевірочної роботи №7. Проведення перевірок
щодо: додержання суб'єктом господарювання
вимог законодавства у сфері
загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування; цільового використання коштів
Пенсійного фонду України; правильності сплати
збору на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій. Прийом на роботу
після проходження конкурсного відбору.
Спеціаліст відділу з питань виплати пенсій.
Здійснює контроль за виплатою пенсій за
даними пенсійних справ та електронною
інформацією про призначення (перерахунок)
пенсій; аналізує правильність і своєчасність
виплати пенсій, подає відповідні висновки та
пропозиції. Прийом на роботу після
проходження конкурсного відбору.
Головний спеціаліст відділу контрольноперевірочної роботи №7. Проведення перевірок
щодо: додержання суб'єктом господарювання
вимог законодавства у сфері
загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування; цільового використання коштів
Пенсійного фонду України; правильності сплати
збору на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій. Прийом на роботу
після проходження конкурсного відбору.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст державної служби

9 569,00

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст державної служби

9 569,00

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст-юрисконсульт

9 569,00

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст-юрисконсульт

9 569,00

Завдання та обов’язки
Головний спеціаліст відділу контрольноперевірочної роботи №7. Проведення перевірок
щодо: додержання суб'єктом господарювання
вимог законодавства у сфері
загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування; цільового використання коштів
Пенсійного фонду України; правильності сплати
збору на загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування з окремих видів
господарських операцій. Прийом на роботу
після проходження конкурсного відбору.
Головний спеціаліст відділу з питань
призначення пенсій. Проведення перевірок
пенсійних справ на відповідність прийнятого
рішення про призначення (перерахунок) пенсій,
складання звітності. Надання практичної,
консультативної та методичної допомоги
підвідомчим управлінням з питань призначення
(перерахунку) пенсій. Прийом на роботу після
проходження конкурсного відбору.
Головний спеціаліст-юрисконсульт. Запобігання
фактам незаконного, неефективного та
нецільового використання пенсійних коштів,
ведення претензійно-позовної роботи, участь у
підготовці, укладенні та контролі за виконанням
договорів, що укладаються головним
управлінням, їх реєстрація та облік. Прийом на
роботу після проходження конкурсного відбору.
Головний спеціаліст-юрисконсульт. Запобігання
фактам незаконного, неефективного та
нецільового використання пенсійних коштів,
ведення претензійно-позовної роботи, участь у
підготовці, укладенні та контролі за виконанням
договорів, що укладаються головним
управлінням, їх реєстрація та облік. Прийом на
роботу після проходження конкурсного відбору.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст-юрисконсульт

9 569,00

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст-юрисконсульт

9 569,00

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст-юрисконсульт

9 569,00

ПАТ "СМЗ"

терміст

16 800,00

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
КАНАЛУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
"КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ"

тесляр

7 293,00

Завдання та обов’язки
Головний спеціаліст-юрисконсульт. Запобігання
фактам незаконного, неефективного та
нецільового використання пенсійних коштів,
ведення претензійно-позовної роботи, участь у
підготовці, укладенні та контролі за виконанням
договорів, що укладаються головним
управлінням, їх реєстрація та облік. Прийом на
роботу після проходження конкурсного відбору.
Головний спеціаліст-юрисконсульт. Запобігання
фактам незаконного, неефективного та
нецільового використання пенсійних коштів,
ведення претензійно-позовної роботи, участь у
підготовці, укладенні та контролі за виконанням
договорів, що укладаються головним
управлінням, їх реєстрація та облік. Прийом на
роботу після проходження конкурсного відбору.
Головний спеціаліст-юрисконсульт. Запобігання
фактам незаконного, неефективного та
нецільового використання пенсійних коштів,
ведення претензійно-позовної роботи, участь у
підготовці, укладенні та контролі за виконанням
договорів, що укладаються головним
управлінням, їх реєстрація та облік. Прийом на
роботу після проходження конкурсного відбору.
Термічна обробка деталей і інструментів згідно
з інструкціями і технологічними картами.
Дотримання правил охорони праці.
Збирання коробів, опалубки. Виготовлення
шаблонів для розмітки косяків. Виконання
особливо складних дерев'яних конструкцій.
Звертатись за телефоном: 0954042396 Ліфінцев
Валерій Миколайович.
Адреса: м. Слов'янськ, вул. Сучасна, 45.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПАТ "СМЗ"

токар

20 000,00

СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА
ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ"

токар

6 529,00

ПАТ "СМЗ"

фрезерувальник

20 000,00

Завдання та обов’язки
Виконує токарне оброблення тонкостінних
деталей з товщиною стінки до 1 мм та
довжиною до 200 мм. Виконує токарні роботи
методом суміщеного плазмово-механічного
оброблення під керівництвом токаря вищої
кваліфікації. Нарізає зовнішню і внутрішню одно
західну трикутну, прямокутну та трапецеїдальну
різьбу різцем. Нарізає різьби вихровими
головками. Керує токарно - центровими
верстатами з висотою центрів 2000 мм та вище,
що мають більше трьох супортів. Керує
підіймально-транспортним устаткуванням з
підлоги.
Робота на токарних верстатах ДІП-300.
Виготовлення шпильок, різьбових муфт,
штуцерів. Режим роботи: 1 день з 8:00 до 16:00;
2 день з 16:00 до 24:00; 2 дні вихідні. Можливо
виклик на роботу в вихідні дні для виконання
ремонтних робіт. У зв'язку з гафіком руху
громадського транспорту по м. Миколаївка до
21:00, бажано проживання у м. Миколаївка.
Фрезерує деталі середньої складності та
інструмент за 8-11 квалітетами на однотипних
горизонтальних і вертикальних універсальних
фрезерних верстатах, на простих поздовжньофрезерних, копіювальних і шпонкових
верстатах із застосуванням нормального
різального інструменту й універсальних
пристроїв. Установлює послідовність
оброблення режимів різання за технологічною
картою. Обробляє прямокутні та радіусні
зовнішні і внутрішні поверхні, уступи, пази,
канавки, одно західні різьби і спіралі.

