АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ , ЗАРЕЄСТРОВАНІ В СЛОВ'ЯНСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ, СТАНОМ НА 12.07.2021
Посада (назва)

Заробітна плата

Завдання та обов'язки

Для службовців

агроном

7 000,00

бібліотекар

6 568,50

вихователь

6 005,00

лікар ветеринарної медицини

6 005,00

лікар функціональної діагностики

7 241,00

лікар-алерголог

8 696,00

лікар-анестезіолог

7 810,00

лікар-гематолог

8 696,00

лікар-невропатолог

8 696,00

лікар-отоларинголог

8 696,00

лікар-офтальмолог

8 696,00

лікар-педіатр

6 005,00

лікар-педіатр

6 005,00

лікар-педіатр

6 005,00

лікар-пульмонолог

8 696,00

лікар-ревматолог

8 696,00

Лікар-терапевт підлітковий

8 696,00

лікар-уролог

8 696,00

лікар-фтизіатр

8 696,00

маркшейдер

7 000,00

Начальник цеху

19 000,00

Сестра медична (брат медичний)

6 005,00

Юрист

15 000,00

Робітничі професії

Проводить роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства
та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення
якості продукції рослинництва. Організовує виконання заходів з підвищення врожайності
сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів; раціонального використання робочої сили,
сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив,
пестицидів, регуляторів росту рослин.
Здійснює у встановленому порядку розміщення, зберігання, використання книг, преси та інших
матеріалів у відповідності до типових правил з бібліотечної справи. Забезпечує підбір
необхідної читачу літератури. Здійснює видачу літератури на абонементі і в читальному залі,
веде анкетування, систематично вивчає інтереси і запити читачів. Веде роботу по обліку,
обробці літератури і організації каталогів. .
Планування, організація та проведення педагогічної роботи з дітьми, спрямованої на розвиток
особистості дитини. Здійснення навчально-виховного, розвиваючого процесу, дотримання
режиму дня. Організація спілкування, ігор, художньої творчості, педагогічних занять з дітьми.
Догляд за станом здоров'я тварин - великої та малої рогатої худоби , виконання розрахунків
потреби кормів, участь у заготівлі кормів, вакцинація тварин.
Виявлення відхилень у функціонуванні внутрішніх органів, визначення ступеня цих відхилень.
Проводить інструментальне і лабораторне дослідження для вимірювання показників
діяльності органів і систем організму людини.
Проводить алергологічний прийом дорослих та дітей на закріпленій за ним території,
визначає план обстеження , дає клінічну та лабораторну оцінку, надає хворому рекомендації
щодо лікування, реабілітації, надає швидку та невідкладну медичну допомогу. Веде медичну
документацію.
Визначає та проводить найбільш безпечний для хворого вид анестезії при ургентних та
планових втручаннях, з використаням доступних сучасних засобів та обладнання. Здійснює
заходи з профілактики та лікування болю під час виконання лікувальних і діагностичних
втручань, лікування гострого та хронічного больового синдрому. Проводить адекватну
корекцію водно-електролітного, кислотно-основного стану та заходів спрямованих на
підтримку та відновлення вітальних функцій організму.
Спеціальність "Терапія" з наступною спеціалізацією "Гематологія". Здійснення прийому
пацієнтів за своєю спеціалізацією. Розробка плану обстеження пацієнта, підбір обсягу та
раціональних методів діагностично-лікувальних заходів. Надання рекомендацій з подальшого
лікування та проведення реабілітаційних та профілактичних процедур. Забезпечення
своєчасного та якісного оформлення медичної документації.
Працювати лікар-невропатолог дитячий. Застосовує сучасні методи профілактики,
діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації неврологічних хворих. Визначає
програму реабілітаційних заходів.
Надає спеціалізовану лікувально-діагностичну і консультативну отоларингологічну допомогу
населенню, в тому числі швидку та невідкладну. Застосовує сучасні методи дослідження,
діагностики та лікування. Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями лікарських засобів.
Планує роботу та проводить аналіз її результатів.
Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими
актами, що визначають діяльність органів управління і закладів охорони здоров'я, організацію
офтальмологічної служби. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування,
реабілітації та диспансеризації дітей із захворюваннями і травмами органу зору. Надає
швидку і невідкладну офтальмологічну допомогу. Здійснює нагляд за побічними
реакціями/діями лікарських засобів.
Застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та
диспансеризації хворих дітей та підлітків. Надавати швидку та невідкладну медичну допомогу
хворим. Брати участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку
інфекції. Керувати роботою середнього медичного персоналу. Планувати роботу та
проводити аналіз її результатів. Вести лікарську документацію.
Працювати на 0.5 ставки. Застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування,
реабілітації та диспансеризації хворих дітей та підлітків. Надавати швидку та невідкладну
медичну допомогу хворим. Брати участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі
виникнення осередку інфекції. Керувати роботою середнього медичного персоналу.
Планувати роботу та проводити аналіз її результатів. Вести лікарську документацію.
Застосовувати сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації та
диспансеризації хворих дітей та підлітків. Надавати швидку та невідкладну медичну допомогу
хворим. Брати участь у проведенні протиепідемічних заходів у разі виникнення осередку
інфекції. Керувати роботою середнього медичного персоналу. Планувати роботу та
проводити аналіз її результатів. Вести лікарську документацію.
Лікар пульмонолог дитячий. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики та
лікування хворих на неспецифічні захворювання легень, надає їм швидку і невідкладну
медичну допомогу,
Здійснює профілактику,діагностику,лікування,реабілітацію та диспансеризацію хворих
ревматологічного профілю,надає їм шшвидку і невідкладну медичну допомогу;здійснює
нагляд на побічними реакціями/діями лікарських засобів.
Веде диспансерний нагляд за підлітками, які мають відхилення в стані здоров’я, направляє на
стаціонарне лікування вразі необхідності, здійснює нагляд за діями лікарських засобів.
Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими
актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію урологічної
допомоги.Надає кваліфіковану спеціалізовану урологічну допомогу.Здійснює нагляд за
побічними реакціями/діями лікарських засобів.Визначає обсяг лабораторних, рентгенологічних
та інших спеціальних досліджень, трактує їх результати.
Призначати необхідні лабораторні, рентгенологічні, томографічні дослідження й оцінювати їх
результати. Визначати показання до проведення бронхоскопії та біопсії, оцінювати їх
результати. Діагностувати туберкульоз органів дихання, визначати його форму та фазу
перебігу, наявність ускладнень.
Складання планів, нагляд та ведення гірничих робіт, розбивка свердловин для буріння.
Працювати в механоскладальному цеху. Забезпечує виконання завдань у встановлені
терміни, ритмічний випуск продукції, ефективне використання основних і оборотних фондів.
Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації та
автоматизації виробничих процесів, запобігання браку і підвищення якості виробів, економії
всіх видів ресурсів, освоєння нової продукції і технологічних процесів.
Працювати в терапевтичному відділенні. Виконує лікарські призначення. Проводить
маніпуляції та процедури згідно з профілем роботи. Готує хворих до інструментальних
методів обстеження. Виконує забір, зберігання, доставку матеріалу для лабораторних
досліджень. Забезпечує медичний догляд за хворими.
Розроблює документи правового характеру. Здійснює керівництво правовою роботою на
підприємстві. Бере участь у роботі з укладання господарських договорів, у розробленні умов
колективних договорів. Дає довідки і консультації працівникам підприємства про чинне
законодавство.

армувальник електрокерамічних виробів

7 000,00

вантажник

6 100,00

глазурувальник фарфорових та фаянсових
виробів

7 000,00

електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

7 200,00

зуборізальник

6 005,00

коваль-штампувальник

10 000,00

кухонний робітник

6 005,00

Машиніст крана автомобільного

10 000,00

оператор пральних машин

6 480,00

покрівельник рулонних покрівель та покрівель із
штучних матеріалів

7 039,50

прибиральник службових приміщень

6 005,00

складач поїздів

8 000,00

слюсар аварійно-відбудовних робіт

7 000,00

слюсар-інструментальник

8 000,00

ставильник-вибірник виробів з печей

9 000,00

токар-карусельник

6 005,00

токар-карусельник

10 000,00

фільтр-пресувальник (виробництво керамічних,
фарфорових та фаянсових виробів)

15 000,00

фрезерувальник

6 005,00

шеф-кухар

6 200,00

Армує електрокерамічні вироби - ізолятори. Знає, розуміє і застосовує діючи нормативні
документи, що стосуються його діяльності. Знає і виконує вимоги нормативних актів про
охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів
безпечного виконання робіт. Можливе навчання на робочому місці.
Транспортування вагонеток з заготівками. Підняття важкостей понад 15 кг. Можливе
навчання на виробництві.
Веде процес глазурування ізоляторів. Бере участь у підготовці обслуговуваного устаткування
до роботи.
Розбирає, здійснює капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, всіх
типів і габаритів під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації. Регулює та
перевіряє апаратуру і прилади електроприводів після ремонту. Ремонтує підсилювачі,
прилади світлової та звукової сигналізації, контролери, пости керування, магнітні станції.
Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами вмикання.
Нарізування зовнішніх і внутрішніх прямих зубів циліндричних і конічних шестерень, зубчастих
коліс по 8-9 ступенів точності методами фрезерування, довбання, копіювання і обкатки на
однотипних зуборізальних верстатах із самостійним їх підналагодженням.
Виконує гаряче штампування та згинання простих та середньої складності деталей на
фрикційних і кривошипних пресах. Обрізає задирки в холодному стані та чеканить деталі і
вироби на пресах. Розпалює нагрівальні печі і горни. Завантажує та розвантажує метал з
печей. Визначає температуру нагрівання заготовок. Закріплює та регулює штампи, закладає і
установлює деталі.
Відкриває бочки, ящики, мішки з продуктами. Заповнює котли водою та встановлює їх на
плиту. Вмикає електричні, газові котли, плити, шафи, кип'ятильники. Встановлює на підноси
столові прибори, хліб, тарілки, стакани з напоями, накриває тарілки, каструлі кришками.
Встановлює підноси на транспортер при комплектації обідів. Збирає харчові залишки.
Керує кранами автомобільними під час монтажних робіт середньої складності та робіт з
навантажування, розвантажування, перевантажування, транспортування. Обов'язково мати
посвідчення кранівника.
Веде технологічний процес прання бавовняної і лляної білизни на автоматизованих пральних
машинах; здійснює завантаження білизни в пральні машини; спостерігає за правильною
роботою машин, послідовністю спрацьовування виконавчих механізмів, за контрольновимірювальними приладами на пральних машинах і трубопроводах; забезпечує подачу
розчинів, що відбілюють та крохмалять; визначає чистоту випраної білизни; робить
прополіскування в пральній машині
Покривання трьох і чотирьох схилих, шатрових, мансардних і вальмових, Т- і Г-подібних у
плані дахів рулонними матеріалами з оброблянням звисів. Покривання трьох і
чотирьохсхилих, шатрових, мансардних і вальмових, Т- і Г-подібних у плані дахів
азбестоцементними листами або плитками (шифером) черепицею. Обробляння гребенів,
ребер і дахових вікон штучними матеріалами. Ґрунтування основ.
Прибирає закріплені за ним приміщення (підмітає та миє стіни, підлогу, віконні рами, скло та
жалюзі, меблі та килимові вироби). Очищує урни і промиває їх дезінфікуючим розчином,
збирає сміття.
Очищує та дезінфікує унітази, раковини та інше санітарно-технічне обладнання. Передбачено
раз в неділю прибирання території закладу.
Приймання, відпуск та обслуговування поїзда і вагонів, перевірка правильності формування
поїзда, огляд вагонів, забезпечення збереження рухомого складу та вантажу.
Ліквідовувати аварії та пошкодження на трубопроводах, запірної арматури, здійснювати
профілактичне промивання на каналізаційних колекторах згідно графіку; монтажні роботи по
технологічному трубопроводу, виїзд з аварійними бригадами, піднесення та укладання труб і
фасованих частин, конопатка і закладання стиків.
Виготовляє та ремонтує інструмент та пристрої середньої складності прямолінійного та
фігурного контуру (різці фасонні, фрези набірні, розвертки розтискні, штангенциркулі, штампи,
кондуктори та шаблони). Виготовляє складний та точний інструмент та пристрої з
застосуванням спеціальної технологічної оснастки та шаблонів. Виконує слюсарне
оброблення деталей за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) з застосуванням
універсальної оснастки.
Встановлення і виймання ізоляторів на вагонетки і в пічні агрегати. Дотримання правил
охорони праці. Графік роботи: 2 дні працювати, 2 дні вихідні, тривалість зміни 11 годин.
Можливе навчання на виробництві.
Токарна обробка деталей по 12-14 квалітетами на універсальних токарних верстатах із
застосуванням нормального різального інструменту і універсальних пристроїв і по 8-11
квалітетами на спеціалізованих верстатах, налагоджених для оброблення визначених простих
і середньої складності деталей або виконання окремих операцій. Нарізування зовнішньої і
внутрішньої трикутної і прямокутної різьби мітчиком або плашкою.
Нарізання різьб різного профілю та шагу, токарна обробка великогабаритних виробів та
вузлів.
Установлює та регулює за приладами режим роботи насосів, фільтр - пресів різних
конструкцій. Можливо навчання на робочому місці. Режим роботи: день (з 7-00 до 19-00) - ніч
(з 19-00 до 7-00) - 48 годин відпочинку. Можливе навчання на виробництві.
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.
Керує господарсько - виробничою діяльністю кухні. Розробляє рецептури нових страв.
Складає заявки на необхідні продовольчі товари. Здійснює постійний контроль за технологією
виготовлення їжі. Контролює правильну експлуатацію технологічного устаткування. Готує
блюда та кулінарні вироби згідно до калькуляційних карт.

За додатковою інформаією звертатись до сектору рекрутингу за телефоном 050-550-54-60

