
Стор. 1 з 11

Роботодавець Посада (назва) Кількість вакансій Характерист
ика робіт Режими роботи Заробітна 

плата 

Умови 
соціально
ї сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі

ВСЬОГО 152

3 контактний телефон філії  (0247) 3 38 22

КП А/Ф Р-П 
"БІЛОЗЕРСЬКИЙ" продавець (з лотка, на ринку) 1 Сезонний 6-денний робочий 

тиждень 6500 Торгівля фруктово- ягідною продукцією

СТОВ "ЕНОГРАЙ"
Робітник з комплексного 
обслуговування 
сільськогосподарського виробництва

1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 6000 Виконання сільськогосподарських робіт в саду. Довідки за телефоном 0554733827-

Оксана Юріївна

ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО "З 
ВІДОКРЕМЛЕНОЮ 
САДИБОЮ "ФРУКТОВЕ"

Робітник з комплексного 
обслуговування 
сільськогосподарського виробництва

1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 6000

Роботи в саду,обрив пагонів, збір урожаю. 
Підвоз людей з населених пунктів: с.Інгулець, с.Дар'ївка, с.Микільське, 
с.Токарівка, с.Тягінка, с.Понятівка.
За детальною інформацією звертатися за телефоном (05547)33827-Оксана 
Юріївна 

2 контактний телефон філії    (0232) 2 26 94

ВЕЛИКООЛЕКСАНДРІВСЬ
КИЙ ТЦСО (НСП) кухар 1 Тимчасовий Позмінний графік 

роботи 6000 працювати у  будинку для пристарілих

приготування їжі для мешканців стаціонарного відділення для постійного 
проживання ; дотримуватись правил приготування холодних та гарячих страв 
згідно розробленого меню на кожний день; на період відпустки основного 
працівника

ХД АТ "УКРПОШТА" ЦПЗ 
№ 5 Листоноша (поштар) 1 Тимчасовий Неповний робочий 

час 4200 працювати у поштовому відділенні  с. Давидів Брід своєчасна доставка поштової кореспонденції, доставка пенсії та реалізація 
поштових товарів; на період відпустки основного працівника

8 контактний телефон філії   (0234) 3 61 89

Б/В "АРАБАТСЬКА 
СТРІЛКА" прибиральник територій 3 Сезонний 6-денний робочий 

тиждень 7000 Житло надається Прибирання та очищення від сміття території пляжу та бази відпочинку. 

ТОВ "ПЕС" прибиральник територій 3 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6000 робота на б/в Чайка 1 Прибирання території бази відпочинку.

ТОВ"САТОРИЯ" кухонний робітник 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 7000 Надається житло, харчування Допомогати в приготуванні страв, готувати продукти до приготування, 

прибирати робочу зону, мити посуд.

ТОВ"САТОРИЯ" покоївка 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 7000 Надається житло, харчування

Прибирає та утримує в чистоті номери готелю, санвузли та інші закріплені за нею 
приміщення. Змінює постільну білизну, рушники і туалетні речі, прибирає ліжка.

Великоолександрівська районна філія Херсонського 
обласного центру зайнятості

Генічеська районна філія Херсонського обласного центру 
зайнятості

Додаток
до листа Херсонського обласного центру зайнятості
від   17.06.2021 № 21/01/05/1794/21

Інформація про потребу в тимчасовій робочій силі на підприємствах та господарствах Херсонської області
станом на 15.06.2021

Білозерська районна філія Херсонського обласного центру 
зайнятості



Стор. 2 з 11
Роботодавець Посада (назва) Кількість вакансій Характерист

ика робіт Режими роботи Заробітна 
плата 

Умови 
соціально
ї сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі

23 контактний телефон ЦЗ  (0239) 2 16 53

ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ 
РАЙОННИЙ СУД 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Секретар судового засідання 1 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 6000

1.здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у 
провадженні суду;2. оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації 
місць попереднього ув’язнення про доставку до суду затриманих та підсудних 
осіб;3.забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами; Документи 
приймаються до 10 червня, до 17.00год. Конкурс відбудеться 14 червня 2021 року 
о 10.00

ДП "НОВА.КОМ" охоронник 1 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 6000 Харчуван

ня

Вакансія тимчасова на період відпусток відділу (5 місяців)
Обов'язки: 
- присутність та контроль під час розвантажувально-завантажувальних робіт;
- звіряє дані супровідних документів з фактичною наявністю  вантажів;
- проводить перевірку документів у осіб, що входять/виходять з (на) територію 
підприємства. 

ЗАБАРОВСЬКА ЛЮДМИЛА 
ФЕДОРІВНА офіціант 1 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 6000 Харчуван
ня

Контактна особа - моб.(095)1481035 - Людмила 
Федорівна.

 Готує зал до обслуговування споживачів. Отримує посуд, прибори, столову 
білизну. Полірує посуд, прибори. Складає серветки різними способами. Здійснює 
попередню сервіровку столів. Приймає замовлення від споживачів.

КУЛИК АРКАДІЙ 
ДАНИЛОВИЧ прибиральник територій 1 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 6100  Підмітає проїжджу частину доріг і тротуарів вулиць, полив рослин та виконує 
навантажувально-розвантажувальні роботи.

МУСТАФАЄВА ЛАРИСА 
ЛЕОНТІЇВНА кухар 1 Сезонний Підсумковий облік 

робочого часу 12000

Надання 
житла, 
харчуванн
я

помічник кухаря.

Готує страви та кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки: 
варить, смажить, запікає та випікає вироби. Формує та панірує напівфабрикати. 
Здійснює допоміжні роботи з виготовляння страв та кулінарних виробів. 
Проводить процеси первинної кулінарної обробки сировини. Виготовляє страви з 
концентратів. Порціонує (комплектує), роздає страви масового попиту.

МУСТАФАЄВА ЛАРИСА 
ЛЕОНТІЇВНА мийник посуду 1 Сезонний Підсумковий облік 

робочого часу 8000

Надання 
житла, 
харчуванн
я

Збирає використаний посуд зі столів, складає його у візки або встановлює на 
транспортер. Доставляє візки з посудом до мийки. 

МУСТАФАЄВА ЛАРИСА 
ЛЕОНТІЇВНА офіціант 1 Сезонний Підсумковий облік 

робочого часу 8000

Надання 
житла, 
харчуванн
я

 Готує зал до обслуговування споживачів. Отримує посуд, прибори, столову 
білизну. Полірує посуд, прибори. Складає серветки різними способами. Здійснює 
попередню сервіровку столів. Приймає замовлення від споживачів.

МУСТАФАЄВА ЛАРИСА 
ЛЕОНТІЇВНА пекар 1 Сезонний Підсумковий облік 

робочого часу 12000

Надання 
житла, 
харчуванн
я

Здійснює процес випікання хлібобулочних виробів, визначає готовність тістової 
заготовки до випікання, контролює температурний режим і вологість в пекарській 
камері.

МУСТАФАЄВА ЛАРИСА 
ЛЕОНТІЇВНА продавець продовольчих товарів 1 Сезонний Підсумковий облік 

робочого часу 12000 Харчуван
ня

Пропонує і показує товари. Консультує покупців про властивості, смакові 
особливості, кулінарне призначення та харчову цінність товарів. Пропонує 
взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізає, зважує і упаковує 
товари, підраховує вартість покупки, перевіряє реквізити чека, видає покупку. 
Підраховує гроші, здає їх в установленому порядку.

НОВОЛОЦЬКА ОЛЕНА 
АНАТОЛІЇВНА офіціант 2 Сезонний 6-денний робочий 

тиждень 7000

Надається 
житло та 
3 разове 
харчуванн
я за 
рахунок 
роботодав
ця

Готує зал пансіонату "Фаворит" до обслуговування споживачів. Отримує посуд, 
прибори, столову білизну. Полірує посуд, прибори. Складає серветки різними 
способами. Здійснює попередню сервіровку столів. Приймає замовлення від 
споживачів. Отримує страви в роздавальні та в буфеті. Подає страви і напої. 
Оформляє рахунки і розраховується по них із споживачами. Прибирає 
використані посуд, прибори. Замінює столову білизну.

Голопристанський міськрайонний центр зайнятості



Стор. 3 з 11
Роботодавець Посада (назва) Кількість вакансій Характерист

ика робіт Режими роботи Заробітна 
плата 

Умови 
соціально
ї сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі

ПП "АЛЕКСАНДР А. 
СИНЕНКО"

Робітник з комплексного 
обслуговування 
сільськогосподарського виробництва

1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 6000 Харчуван

ня
Підготовляє,висіває,висаджує посівний та садильний  матеріал( зернові та овочеві 
культури),доглядає за ним. Збирає врожаї.

ПП "АЛЕКСАНДР А. 
СИНЕНКО"

оператор полів зрошування та 
фільтрації 4 Сезонний Позмінний графік 

роботи 10000 Харчуван
ня

Обходить і обслуговує поля зрошування та фільтрації споруд потужністю 9 тис. м 
3 на добу. Рівномірно розподіляє стічну рідину по території ділянки. Прочищає 
відвідні канали, устя дренажу й земляних розвідних канав від накопичень мулу, 
трав, додержується заданого рівня навантаження на зрошувані ділянки. Виконує 
профілактичний і поточний ремонти споруд. Наглядає за справністю технічних 
споруд.

РУБАН ЛЮДМИЛА 
ОЛЕКСАНДРІВНА кухар 1 Сезонний Інше 15000 Наявність 

житла

Готує страви та кулінарні вироби масового попиту із застосуванням різних 
способів теплової кулінарної обробки. Випускає холодні страви та закуски: салати 
овочеві, з м’ясом, вінегрети, рибу під маринадом, холодці. Варить бульйони 
(м’ясні, м’ясо-кісткові, рибні, грибні) та супи (заправочні, пюреподібні, холодні, 
солодкі, молочні). Кафе-бар "Хата-Тата". Харчування за рахунок роботодавця.

РУБАН ЛЮДМИЛА 
ОЛЕКСАНДРІВНА кухар 1 Сезонний Інше 12000 Наявність 

житла

Якісне виконання роботи кухаря-сушиста згідно посадової інструкції. Професійні 
навички в якісній покрутці, порізці ролів, розробки та порізці риби. Дотримання 
санітарних норм та правил щодо робочого місця. Якісне пакування ролів на 
доставку. Кафе- бар "Хата-Тата". Харчування за рахунок роботодавця.

РУБАН ЛЮДМИЛА 
ОЛЕКСАНДРІВНА кухар 1 Сезонний Інше 12000 Наявність 

житла
Готувати та випікати піцу. Підтримувати чистоту та порядок на робочому місці. 
Кафе-бар "Хата-Тата". Харчування за рахунок роботодавця.

ХЕРСОНСЬКА ДИРЕКЦІЯ 
АТ "УКРПОШТА" Листоноша (поштар) 1 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 6000 Листоноша пересувного відділення зв"язку. Контактна 
особа- Інна Сергіївна - моб.(097)8858043

Доставка та вручення кореспонденції, доставка та виплата пенсій та грошової 
допомоги, доставка поштових переказів, періодичних друкованих видань, 
рекламних та інформаційних матеріалів, рахунків на оплату за різні 
послуги.Заробітна плата складається: оклад+бонуси.

ЧАЙКІНА АНТОНІДА 
МИКОЛАЇВНА двірник 1 Сезонний Інше 8000 Контактна особа: моб.(099)3695940 - Антоніна 

Миколаївна. Проводити прибирання території пансіонату.

ЧАЙКІНА АНТОНІДА 
МИКОЛАЇВНА кухар 1 Сезонний Підсумковий облік 

робочого часу 10000 Контактна особа: моб.(099)3695940 - Антоніна 
Миколаївна.

Готує страви та кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки: 
варить, смажить, запікає та випікає вироби. Формує та панірує напівфабрикати. 
Здійснює допоміжні роботи з виготовляння страв та кулінарних виробів. 
Проводить процеси первинної кулінарної обробки сировини. Виготовляє страви з 
концентратів. Порціонує (комплектує), роздає страви масового попиту.

ЧАЙКІНА АНТОНІДА 
МИКОЛАЇВНА покоївка 1 Сезонний Інше 9000 Контактна особа: моб.(099)3695940 - Антоніна 

Миколаївна

Прибирає та утримує в чистоті номери пансіонату, санвузли та інші закріплені за 
нею приміщення. Змінює постільну білизну, рушники і туалетні речі після 
кожного виїзду мешканця, а в разі тривалого проживання у терміни, які 
передбачено Правилами користування готелями та надання готельних послуг, 
прибирає ліжка. 

2 контактний телефон філії  (0244) 4 17 59

ДП "ДАФ 
ІМ.СОЛОДУХІНА"

Робітник з комплексного 
обслуговування 
сільськогосподарського виробництва

1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 6000 Особа повинна бути дисциплінованою та 

відповідальною.
Підготовляє, висіває, висаджує посівний та садильний матеріал (зернові, кормові, 
технічні, овочеві, плодово-ягідні культури тощо). Збір врожаю.

Горностаївська районна філія Херсонського обласного 
центру зайнятості



Стор. 4 з 11
Роботодавець Посада (назва) Кількість вакансій Характерист

ика робіт Режими роботи Заробітна 
плата 

Умови 
соціально
ї сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі

ХЕРСОНСЬКА ДИРЕКЦІЯ 
УДПЗ "УКРПОШТА" ЦПЗ 
№2

Листоноша (поштар) 1 Тимчасовий Гнучкий графік 
роботи 6000

Повинна знати:види та категорії поштових відправлень; 
порядок доставки адресатам усіх видів поштових 
відправлень та періодичних видань; порядок виплати 
пенсії та грошової допомоги, тарифи на пересилку 
окремих видів поштових відправлень; розташування 
вулиць, будинків, квартир, схему доставочних дільниць; 
контрольні терміни доставки поштових відправлень

Готувати отримані поштові відправлення та періодичні видання для доставки. 
Отримувати письмову кореспонденцію, повідомлення на одержання грошових 
переказів, посилок, листів та бандеролей з оголошеною цінністю, періодичні 
видання, пенсійні відомості та грошову готівку.  Доставляти адресатам поштові 
відправлення, пенсію та грошову допомогу, грошові перекази, періодичні 
видання згідно з поштовими правилами та у встановлені контрольні терміни.

1 контактний телефон філії  (0231) 3 11 77

ІВАНІВСЬКА СЕЛИЩНА 
РАДА охоронник 1 Тимчасовий Гнучкий графік 

роботи 6000 На період відпустки основного працівника

Перевіряти цілісність закладу (замки, протипожежного інвентарю, справності  
телефонів та освітлювання). Приймати і здавати чергування з відповідним 
записом у журналі. Наявність медичного огляду з дозволом  на роботу в нічний 
час. Своєчасне та кваліфіковане виконання наказів, розпоряджень та доручень 
керівництва.

24 контактний телефон ЦЗ (0236) 5 73 79

ПРАТ "ЧУМАК" електромонтер з ремонту апаратури, 
релейного захисту й автоматики 2 Тимчасовий Позмінний графік 

роботи 10615

Доставка 
до місця 
роботи та 
у 
зворотном
у

Група допуску по електробезпеці від 3.

Проводити ремонт та обслуговувати електроустаткування, релейної апаратури й 
автоматики. Вміти працювати з електровимірювальними приборами.

Телефон центру зайнятості: (05536) 5-84-51, (050) 3238577

ПРАТ "ЧУМАК" підсобний робітник 1 Тимчасовий Неповний робочий 
час 2000

Доставка 
до місця 
роботи та 
у 
зворотном
у

Виконувати роботи на складі готової продукції: складати картонну тару.

ПРАТ "ЧУМАК" транспортувальник (обслуговування 
механізмів) 10 Тимчасовий Позмінний графік 

роботи 9680

Доставка 
до місця 
роботи та 
у 
зворотном
у

Транспортування готової продукції (вантажні роботи).

ПРАТ "ЧУМАК" укладальник-пакувальник 9 Тимчасовий Позмінний графік 
роботи 8400

Доставка 
до місця 
роботи та 
у 
зворотном
у

Укладати готову продукцію в коробки. Вести візуальний контроль та 
відбракування неякісних пакетів.
Телефони центру зайнятості: (05536) 58451, (050) 3238577

РОЗДОЛЬНЕНСЬКИЙ ЗДО вихователь 1 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 6537 Працювати на 0,75 ставки

Здійснювати контроль за життям і здоров'ям дітей під час їх перебування в саду. 
Організовувати виконання режиму дня. Здійснювати освітню та оздоровлюючу 
роботу, враховуючи вікові особливості дітей. Допомагати кожному вихованцю 
адаптуватись в колективі. Забезпечувати взаємодію з батьками. Виконувати 
накази та розпорядження адміністрації. 
Телефон центру зайнятості: (05536) 58451, (050) 3238577

ТОВ "РІЙК ЦВААН 
УКРАЇНА" овочівник 1 Сезонний Ненормований 

робочий час 9000 Необхідні івідповідальні, сумлінні, акуратні працівники.
Обрізати та підв’язувати рослини; проводити підготовку робіт до запилення.

тел. для співбесіди: (050) 4752536 - Вікторія

5 контактний телефон філії    (0233) 2 12 00

ДСП "АГРО-ФОРУМ-2"" підсобний робітник 4 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 6000 Виконує роботи (вручну або з використанням знаряддя) на виробничих 

сільськогосподарських дільницях, будівельних майданчиках, складах тощо; 

Нововоронцовська районна філія Херсонського обласного 
центру зайнятості

Іванівська районна філія Херсонського обласного центру 
зайнятості

Каховський міськрайонний центр зайнятості



Стор. 5 з 11
Роботодавець Посада (назва) Кількість вакансій Характерист

ика робіт Режими роботи Заробітна 
плата 

Умови 
соціально
ї сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі

НОВОВОРОНЦОВСЬКА 
СЕЛИЩНА РАДА робітник з благоустрою 1 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 6000 Утримувати в належному санітарному стані закріплену територію. Здійснювати 
догляд за зеленими насадженнями на території села.

1 контактний телефон філії  (0248) 5 01 79

ФГ "СІЛЬГОСППРОДУКТ" підсобний робітник 1 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 6000 Робота в полі на прополці сільськогосподарських культур 

70 контактний телефон філії  (0237) 5 35 52

БУТЕНКО ОЛЕНА 
ВОЛОДИМИРІВНА кухонний робітник 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 6000 Готель "Карнеліан"

Підготовка приміщення кухні до робочого процесу, чистка овочів, обробка 
м"ясних продуктів, проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини. 
Здійснювати допоміжні роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів. 
Дотримуватись термінів та умов їх зберігання; способів, методів та форм 
нарізання овочів і зелені; технології виготовлення котлетної маси з м’яса, риби та 
напівфабрикатів з неї; прийомів, способів та послідовності виконання теплового 
оброблення продуктів тощо.

БУТЕНКО ОЛЕНА 
ВОЛОДИМИРІВНА покоївка 1 Сезонний Позмінний графік 

роботи 6000 Готель "Карнеліан" Прибирання кімнат, санвузлів тощо

ВИХОР АЛЛА ВІКТОРІВНА кухонний робітник 2 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 6020

Сумлінність, ввічливість, охайність, комунікабельність, 
оперативність, уважність, відповідальність; 
раціональність і ефективність в організації праці на 
робочому місці;  дотримання норм технологічного 
процесу. Можливе стажування на робочому місці.

Працювати у кафе "ДОН" Підготовка приміщення кухні до робочого процесу, 
чистка овочів, обробка м"ясних продуктів, проводити процеси первинної 
кулінарної обробки сировини. Здійснювати допоміжні роботи з виготовлення 
страв та кулінарних виробів. Дотримуватись термінів та умов їх зберігання; 
способів, методів та форм нарізання овочів і зелені; технології виготовлення 
котлетної маси з м’яса, риби та напівфабрикатів з неї; прийомів, способів та 
послідовності виконання теплового оброблення продуктів тощо.

ДП "ДГІ РИСУ НААН" електромонтер з обслуговування 
електроустаткування електростанцій 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 7400

Концентрація уваги, оперативність, хороший окомір; 
точність і координація рухів; просторова уява; 
уважність, відповідальність; раціональність і 
ефективність в організації праці на робочому місці; 
дотримання норм технологічного процесу

Працювати з електромоторами дощувальних машин "Днепр", виконувати окремі 
нескладні роботи з ремонту і обслуговування електроустаткування під 
керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Чистити контакти і контактні 
поверхні; здійснювати оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів 
напругою до 1000 В; монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, 
запобіжних щитків і освітлювальної арматури; очищати і продувати стисненим 
повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і 

ДП "ПАНСІОНАТ 
"ТАВРІЙСЬКІ ЗОРІ" слюсар-сантехнік 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 6000
Точність і координація рухів; просторова уява; 
уважність, концентрація уваги, оперативність, хороший 
окомір, відповідальність.

Уміння розбирати, ремонтувати, складати деталі та вузли санітарно-технічних 
систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та 
водостоків.

ДП "САНАТОРІЙ ДЛЯ 
ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ 
"СКАДОВСЬК" ПРАТ 
"УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"

Організатор культурно-дозвіллєвої 
діяльності 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 6000 Наявність 
житла

Претендент може мати іншу "Спеціальність та 
"Кваліфікацію".
Відповідальність; уміння спілкуватися з оточуючими, 
рівне та спокійне ставлення до людей, раціональність і 
ефективність в організації праці на робочому місці;  
дотримання норм технологічного процесу

Забезпечує проведення цікавого дозвілля відпочівальників, організація та 
проведення масових заходів: дискотек, концертів, проведення конкурсів та 
дитячих програм, тощо.

ДП "САНАТОРІЙ ДЛЯ 
ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ 
"СКАДОВСЬК" ПРАТ 
"УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"

Сестра медична (брат медичний) 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6000 Наявність 

житла

Відповідальність; охайність, уміння спілкуватися з 
оточуючими, тактовність, раціональність і ефективність 
в організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу.

Уміння провести підшкірні, внутрішньом'язові та внутрішньовенні ін'єкції; надати 
першу медичну допомогу: штучне дихання, накласти джгут, ввести зонд, 
накласти шини, бинти, пов'язки.

Новотроїцька районна філія Херсонського обласного 
центру зайнятості

Скадовська районна філія Херсонського обласного центру 
зайнятості



Стор. 6 з 11
Роботодавець Посада (назва) Кількість вакансій Характерист

ика робіт Режими роботи Заробітна 
плата 

Умови 
соціально
ї сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі

ДП "САНАТОРІЙ ДЛЯ 
ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ 
"СКАДОВСЬК" ПРАТ 
"УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"

Фахівець садово-паркового 
господарства 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 6000 Наявність 
житла

Координація, гарне почуття кольору, гарний окомір, 
уява, конструкторські здібності, акуратність, 
терплячість, комунікативні навички; раціональність і 
ефективність в організації праці на робочому місці;  
дотримання норм технологічного процесу

Знання основних понять з агротехніки та дендрології; правил обкопування із 
збереженням кореневої системи; вибирати та видаляти сухі сучки; формувати 
крони; обрізати та проріджувати крони дерев; здійснювати контурне та фігурне 
одерновування бровок газонів, квітників, партерів та інших площин з 
підготовлянням земляної постелі; здійснювати фігурне підстригання живоплоту, 
саджати квітникові розсади та багаторічні квіти за рисунком

ДП "САНАТОРІЙ ДЛЯ 
ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ 
"СКАДОВСЬК" ПРАТ 
"УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"

бухгалтер 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6498

Точність і акуратність; уважність, оперативність, 
аналітичне мислення, добре розвинена оперативна та 
смислова пам'ять, відповідальність; раціональність і 
ефективність в організації праці на робочому місці;  
дотримання норм технологічного процесу.

Ведення комп"ютерних касових операцій, складання щомісячних звітів по 
касовим операціям, зберігання і видача готівки отриманної з банку. Ведення 
журналів - ордерів, отримання , зберігання і видача путівок та бланків путівок. 
Розраховувати податки і обов'язкові платежі.

ДП "СКАДОВСЬКЕ ДЛМГ" єгер 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6000 Наявність 

житла

Спостережливість, добросовісність, уважність, 
відповідальність, охайність, комунікабельність, 
оперативність; надійність; стійкість до стресу; рішучість;
ініціативність.
м.т. 050-7875911

Доглядає на острові Джарилгач за популяцією тварин, птахів тощо. Відслідковує 
чисельність  мисливських угідь та тварин. В межах закріпленого єгерського 
обходу надає допомогу майстру лісу в організації і в проведенні контролю за  
охоронною та захистом лісів від порушників лісового заканодавства та 
дотримання Правил пожежної безпеки в лісах.

ДП "СКАДОВСЬКЕ ДЛМГ" Робітник на лісокультурних 
(лісогосподарських) роботах 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 6000

Координація,  тактильна чутливість, гарний окомір, 
уява, конструкторські здібності, акуратність, 
терплячість, посидючість, комунікативні навички; 
раціональність і ефективність в організації праці на 
робочому місці;  дотримання норм технологічного 
процесу.
м.т. 050-7875911

Доглядати за лісонасадженнями, культивувати, дискувати, перекопувати ґрунт 
лопатою;  вносити добрива у ґрунт; корчувати пеньки; готувати площадки, смуги, 
ямки для садіння й підсаджування (доповнення) лісокультур. Висаджувати 
садивний матеріал  лісокультур, садити і доповнювати (підсаджувати) сіянці. 
Дотримуватися норм і правил охорони праці, виробничої санітарії та пожежної 
безпеки в лісах.

ДП СОК "ГІЛЕЯ" бармен 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6605

Наявність 
житла, 
харчуванн
я

Уміння спілкуватися з відвідувачами, оперативність, 
гарна пам'ять, уміння переконувати, спостережливість, 
рівне та спокійне ставлення до людей, тактовність, 
самоконтроль, витримка, емоційна стійкість, уважність, 
відповідальність; раціональність і ефективність в 
організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу. Контролювати дотримання 
споживачами культури поведінки; вести необхідний 
облік, складати та задавати товарні звіти; підраховувати 
та здавати гроші.

Обслуговувати споживачів: пропонувати, показувати, реалізовувати готові до 
споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої (пиво, фруктові соки та 
мінеральні води), кондитерські вироби, закуски, страви; готувати обмежений 
асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, холодних і гарячих страв, 
закусок

ДП СОК "ГІЛЕЯ" вантажник 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6060

Наявність 
житла, 
харчуванн
я

Добросовісність, оперативність, уважність, 
відповідальність; раціональність і ефективність в 
організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу; надійність, доброзичливість; 
стійкість до стресу.
Роботодавець гарантує безкоштовне харчування (обід) 
та проживання.

Виконувати  вантаження, вивантаження і внутрішньоскладське переміщення 
вантажів із застосуванням засобів транспортування:тачок, візків тощо.  Знання 
правил укладання,  кріплення,  укривання вантажів  на складі в транспортних 
засобах.

ДП СОК "ГІЛЕЯ" покоївка 2 Сезонний Позмінний графік 
роботи 6060

Наявність 
житла, 
харчуванн
я

Уміння спілкуватися з відвідувачами, оперативність, 
гарна пам'ять, спостережливість, рівне та спокійне 
ставлення до людей, самоконтроль, витримка, емоційна 
стійкість, уважність, відповідальність; раціональність і 
ефективність в організації праці на робочому місці;  
дотримання норм технологічного процесу.
Проживання та харчування (обід) за рахунок 
роботодавця.

Прибирати та утримувати в чистоті номери оздоровчого закладу, санвузлів та 
інші закріплені за нею приміщень; замінювати білизну, рушники і туалетні речі 
після кожного виїзду мешканця, в разі тривалого проживання у терміни, які 
передбачені "Правилами користування готелями та надання готельних послуг", 
прибирати ліжка; здійснювати генеральне прибирання номерів . Дотримуватися 
правил безпечного виконання робіт із застосуванням електроприладів, драбини 
тощо. 
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ДП СОК "ГІЛЕЯ" прибиральник територій 2 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6060

Наявність 
житла, 
харчуванн
я

Уважність, концентрація уваги, оперативність, 
відповідальність; точність і координація рухів; 
просторова уява; ефективність в організації праці на 
робочому місці.

У літній період гарантовано проживання та харчування 
(обід) за рахунок роботодавця.
контакти: (05537)30311; (05537)30700; 
sok30311@gmail.com 

Сезонна підготовка оздоровчого закладу: прибирання сухих гілок та трави, 
сміття, підмітати  проїжджу  частину  доріг  і тротуарів ,  у ліній сезон поливати 
бруківки,  тротуари,  зелені   насадження,   клумби   та   газони; періодично  
промивати  і  дезінфікувати  вуличні  урни,  очищати їх від сміття; вести нагляд за 
санітарним станом обслуговуваної території

ДП СОК "ГІЛЕЯ" радіотелеграфіст 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6605

Наявність 
житла, 
харчуванн
я

Координація, конструкторські здібності, акуратність, 
терплячість, посидючість, комунікативні навички; 
раціональність і ефективність в організації праці на 
робочому місці;  дотримання норм технологічного 
процесу.
Проживання та харчування (обід) за рахунок 
роботодавця!

Виконує роботи по прийому і передачі інформації за допомогою сучасних 
інформаційно-комукаційних технологій. Оформлює службові 
радіограми.Здійснює контроль за надходженням  і архівацію даних.
Технічне обслуговування , діагностика,  усунення  найпростіших несправностей, 
поточний ремонт  устаткування. Монтаж та налаштування  електро радіо 
устаткування. Ведення відповідної документації.

ДП СОК "ГІЛЕЯ" слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 8787 Наявність 
житла

Концентрація уваги, оперативність, хороший окомір; 
точність і координація рухів; просторова уява; 
уважність, відповідальність; раціональність і 
ефективність в організації праці на робочому місці; 
дотримання норм технологічного процесу.
У літній період гарантовано проживання та харчування 
(обід) за рахунок роботодавця.
контакти: (05537)30311; (05537)30700; 
sok30311@gmail.com 

Виконує окремі нескладні роботи з ремонту і обслуговування 
електроустаткування. Монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, 
запобіжних щитків і освітлювальної арматури; очищати і продувати стисненим 
повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і 
протиранням деталей; чистити контакти і контактні поверхні; здійснювати 
оброблення, паяння проводів напругою до 1000 В.

ДП СОК "ГІЛЕЯ" слюсар-сантехнік 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 7878 Наявність 

житла

Точність і координація рухів; просторова уява; 
уважність, концентрація уваги, оперативність, хороший 
окомір, відповідальність; раціональність і ефективність в
організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу
У літній період гарантовано проживання та харчування 
(обід) за рахунок роботодавця.
контакти: (05537)30311; (05537)30700; 
sok30311@gmail.com 

Розбирати, ремонтувати, складати деталі та вузли санітарно-технічних систем 
водопостачання, каналізації та водостоків.  Сортувати труби, фітинги, фасонні 
частини, арматуру та засоби кріплення. Готувати пасма, сурик, розчини та інші 
допоміжні матеріали. Транспортувати деталі трубопроводів, санітарно технічні 
прилади та інші вантажі. Комплектувати згони муфтами та контргайками, 
болтами-гайками. Знання видів та призначення санітарно-технічних матеріалів і 
устаткування.

ДУБІНІНА ІРИНА 
СЕРГІЇВНА флорист 2 Сезонний Позмінний графік 

роботи 6000 Наявність 
житла

Концентрація уваги, оперативність, хороший окомір; 
точність і координація рухів; художні здібності; 
просторова уява; уважність, відповідальність; 
дотримання норм технологічного процесу.
Володіти знаннями в ботаніці, колористиці і композиції. 
Розбиратися у всьому різноманітті представників флори, 
володіти нюансами роботи з рослинами.
Впевнений користувач інтернет ресурсів (инстаграм, 
вайбер, фейсбук) - оформлення замовлень.
м.т. 095-1162515 - керівник Ірина Сергіївна Дубініна.  
НАДАЄТЬСЯ ЖИТЛО!

Складає квіткові букети і композиції з живих або сухих рослин з орієнтацією на 
побажання клієнта-покупця. Слідкує за правельним зберіганням квітів. 
Оформлення замовлень через інтернет ресурси.
Працювати у магазині квітів "БІЛІ КВІТИ"  пгт. Лазурне 

КЕРЕКЕЛИЦЯ СЕРГІЙ 
АНАТОЛІЙОВИЧ продавець продовольчих товарів 1 Сезонний Позмінний графік 

роботи 6000

Оперативність, гарна пам'ять, уміння переконувати, 
спостережливість, уміння спілкуватися з покупцями, 
рівне та спокійне ставлення до людей, самоконтроль, 
витримка, емоційна стійкість, уважність, 
відповідальність; раціональність і ефективність в 
організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу.
Можливе стажування на робочому місці.
050-3964161 - М-н. "СОВА"

Реалізація продуктів харчування широкого асортименту в  агазині "Сова". 
Консультувати покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне 
призначення та харчову цінність товарів. Пропонувати взаємозамінні і нові 
товари, а також супутні товари. Нарізати, зважувати і упаковувати товари, 
підраховувати вартість покупки, перевіряти реквізити чека, видавати покупку. 
Здійснювати відмірювання, зважування, підрахунок вартості покупки. Готувати 
робоче місце .

КНП "СКАДОВСЬКИЙ 
ЦЕНТР ПМСД" юрисконсульт 1 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 6000 На період відсутності основного працівника (декрет).
Безпосередньо бере участь у розробленні документів правового характеру. 
Здійснює методичне керівництво правовою роботою центру. Готує матеріали для 
подання їх до слідчих і судових органів, захищає інтереси центру у суді.
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КОВАЛЬЧУК 
ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЇВНА кондитер 2 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 6020

Добросовісність, ввічливість, охайність, 
комунікабельність, оперативність, уважність, 
відповідальність; раціональність і ефективність в 
організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу. 

Працювати у кафе "ДОН" на Набережній.  Готувати прості тістечка та інші 
поштучні кондитерські і хлібобулочні вироби . Виготовляти різні види тіста, 
кремів, начинок, фаршів; готувати напівфабрикати, штампувати, формувати та 
викладати вироби на листи; оздоблювати вироби помадкою, марципаном, 
шоколадом, кремом тощо. Стежити за процесом випікання, закінчення випікання 
(варіння) виробів, виймати їх, охолоджувати.

КОНДРАТЮК ТЕТЯНА 
ЮРІЇВНА продавець продовольчих товарів 4 Сезонний Позмінний графік 

роботи 6000
Відповідальність, пунктуальність, комунікабельність. 
Можливе стажування на робочому місці
тел.(050)8121179

Продаж продуктів харчування на Набережній у ларьку-павільйоні.  Реалізовувати 
морозиво фрізерне та ложкове, коктейлі та каву. Відпускати товар повною мірою 
і вагою  за  готівку.  Надавати покупцям  необхідну  доступну  інформацію  про  
товари,  що  є  у продажу. Повертати залишки нереалізованих товарів та здавати 
виручку в  касу.  Дотримуватись правил особистої гігієни, тримати робоче місце 
та навколишню територію в належному санітарному стані.

КП ДЗСТ "ТАВРІЯ" вихователь 3 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 8702

Відповідальність; уміння спілкуватися з оточуючими, 
рівне та спокійне ставлення до людей, раціональність і 
ефективність в організації праці на робочому місці;  
дотримання норм технологічного процесу; креативність; 
стійкість до стресу; працьовитість; схильність до 
творчості

Уміння організовувати і проводити виховну і навчальну роботу з дітьми 
шкільного віку з використанням сучасних форм і методик. Знання психолого-
педагогічних особливостей дітей шкільного віку; забезпечувати належні санітарно
гігієнічні умови перебування дітей і запобігати травматизму; вести відповідну 
документацію; знання правил етикету

КП ДЗСТ "ТАВРІЯ" кухар 1 Сезонний Позмінний графік 
роботи 7622

Сумлінність, ввічливість, охайність, комунікабельність, 
оперативність, уважність, відповідальність; 
раціональність і ефективність в організації праці на 
робочому місці;  дотримання норм технологічного 
процесу;можливе стажування на робочому місці.

Приготування перших, других страв та салатів для відпочиваючих, згідно 
затвердженого меню.

КП ДЗСТ "ТАВРІЯ" кухонний робітник 2 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 6542

Сумлінність, ввічливість, охайність, комунікабельність, 
оперативність, уважність, відповідальність; 
раціональність і ефективність в організації праці на 
робочому місці;  дотримання норм технологічного 
процесу;

підсобні роботи у кухонному приміщені, підготовка продуктів для приготування 
страв, забезпечення збереження продуктів у холодильниках та морозильних 
камерах

КП ДЗСТ "ТАВРІЯ" покоївка 3 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 7019 можливе стажування на робочому місці прибирання кімнат відпочиваючих, санітарних узлів та туалетів

МП "КОРВЕТ" бармен 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 6000

Уміння спілкуватися з відвідувачами, оперативність, 
гарна пам'ять, уміння переконувати, спостережливість, 
рівне та спокійне ставлення до людей, тактовність, 
самоконтроль, витримка, емоційна стійкість, уважність, 
відповідальність; раціональність і ефективність в 
організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу. Надається харчування
Кафе "Афродіта", вул. Набережна
095-1530145

Уміння обслуговувати споживачів: пропонувати, показувати, реалізовувати готові 
до споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої (пиво, фруктові соки та 
мінеральні води), кондитерські вироби, закуски, страви; готувати обмежений 
асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв. Контролювати дотримання 
споживачами культури поведінки; вести необхідний облік, складати та задавати 
товарні звіти; підраховувати та здавати гроші.

МП "КОРВЕТ" кухар 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 6000

Сумлінність, ввічливість, охайність, комунікабельність, 
оперативність, уважність, відповідальність; 
раціональність і ефективність в організації праці на 
робочому місці. Надається харчування.Кафе "Афродіта", 
вул. Набережна
095-1530145

Уміння проводити процеси первинної кулінарної обробки сировини. Здійснювати 
допоміжні роботи з виготовлення страв та кулінарних виробів. Формувати та 
панірувати напівфабрикати. Готувати страви та кулінарні вироби, які потребують 
нескладної кулінарної обробки: варить, смажить, запікає та випікає вироби. 
Виготовляти страви з концентратів. Порціону вати (комплектувати), роздавати 
страви масового попиту. Знання  видів, властивостей, кулінарного призначення 
та особливостей обробки харчових продуктів .
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ПІДПРИЄМСТВО "РОКС-
ЛЬВІВ" ДОРОЖНЬОЇ 
ПРОФСПІЛКОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ЗАЛІЗНИЦІ

прибиральник виробничих приміщень 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6000

Відповідальність; конструкторські здібності, акуратність,
раціональність і ефективність в організації праці на 
робочому місці;  дотримання норм технологічного 
процесу.
м.т. 050-3707142 -   Ірена Михайлівна 
р.т.- 0322379994

Витирає пил, підмітає і миє вручну або за допомогою машин і пристроїв підлогу , 
сходи, сходові марші та площодки, вікна, стіни у виробничих приміщеннях, готує 
різні мийні та дезенфікуючі розчини для миття підлоги, стін, вікон та стель.

ПІДПРИЄМСТВО "РОКС-
ЛЬВІВ" ДОРОЖНЬОЇ 
ПРОФСПІЛКОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ЗАЛІЗНИЦІ

робітник з благоустрою 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6000

Відповідальність; конструкторські здібності, акуратність,
раціональність і ефективність в організації праці на 
робочому місці;  дотримання норм технологічного 
процесу.
м.т. 050-3707142 -   Ірена Михайлівна 
р.т.- 0322379994

Прибирання території від сміття, чищення лотків, колодязів та зливо приймачів 
вручну від насосів та сміття.

ПІДПРИЄМСТВО "РОКС-
ЛЬВІВ" ДОРОЖНЬОЇ 
ПРОФСПІЛКОВОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ЗАЛІЗНИЦІ

садівник 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6000

Відповідальність; конструкторські здібності, акуратність,
раціональність і ефективність в організації праці на 
робочому місці;  дотримання норм технологічного 
процесу.
м.т. 050-3707142 -   Ірена Михайлівна 
р.т.- 0322379994

Догляд за газонами- стрижка, аерація, видалення бур"янів, вичісування, 
підживлення, полив, корекція пошкоджених ділянок.  Догляд за декоративними 
деревами , кущами- полив, регулярна стрижка, підживлення, захист від 
шкідників, догляд за грунтом, омолодження.

ТЗОВ "АЛЬЯНС МАРКЕТ" кухар 3 Сезонний Робота у нічний час 8000

Сумлінність, ввічливість, охайність, комунікабельність, 
оперативність, уважність, відповідальність; 
раціональність і ефективність в організації праці на 
робочому місці;  дотримання норм технологічного 
процесу.
050-4941843 - Лариса Миколаївна 

Працювати у супер-маркеті "Фреш". Проводити процеси первинної кулінарної 
обробки сировини. Здійснювати допоміжні роботи з виготовлення страв та 
кулінарних виробів. Формувати та панірувати напівфабрикати. Готувати страви та 
кулінарні вироби, які потребують нескладної кулінарної обробки: варить, 
смажить, запікає та випікає вироби. Виготовляти страви з концентратів. Порціону 
вати . Знання  видів, властивостей, кулінарного призначення та особливостей 
обробки харчових продуктів (овочів, м’яса, риби тощо) 

ТЗОВ "АЛЬЯНС МАРКЕТ" пекар 3 Сезонний Робота у нічний час 8000

Ввічливість, добросовісність, охайність, 
комунікабельність, оперативність, уважність, 
відповідальність; раціональність і ефективність в 
організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу.
050-4941843 - Лариса Миколаївна 

Працювати у супер-маркеті "ФРЕШ". Вести процес випікання хлібобулочних та 
борошняно-кондитерських виробів. Укладати тістові заготовки на люльки печі , 
змащувати тістові заготовки хліба, батонів, булок, укладати вироби на лотки, 
відбраковувати готові вироби, транспортувати вагонетки з готовою продукцією, 
подавати порожні вагонетки для завантаження, перевіряти стан лотків, 
змащувати вручну форми для випікання хлібобулочних виробів.

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ" прибиральник територій 1 Сезонний Позмінний графік 
роботи 7000

Оперативність, спостережливість, тактовність, 
самоконтроль, чесність, витримка, уважність, 
відповідальність; раціональність і ефективність в 
організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу.
керуючий магазином - 0503611132 (Михайло 
Антонович)

Працювати у супер-маркеті "АТБ" . Якісно прибирати територію магазину та 
прилеглої території ; якісно витирати пил, підмітати і мити вручну і за допомогою 
спец. машини  стіни, підлогу, віконні рами і скло, дверні блоки,  якісно чистити і 
дезінфікувати раковини та інше санітарно-технічне устаткування. 

ТОВ "ПІВДЕНЬТОРГ-СК" офіціант 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 6020

Уміння спілкуватися з відвідувачами, оперативність, 
гарна пам'ять, спостережливість, рівне та спокійне 
ставлення до людей, самоконтроль, витримка, емоційна 
стійкість, уважність, відповідальність; раціональність і 
ефективність в організації праці на робочому місці;  
дотримання норм технологічного процесу.
Можливе стажування на робочрму місці.

Працювати у кафе "ДОН". Готувати зал до обслуговування споживачів, 
отримувати посуд, прибори, столову білизну; полірувати посуд, прибори; 
складати серветки різними способами; здійснювати попередню сервіровку столів. 
Прибирати використаний посуд та прибори; замінювати столову білизну. 
Приймати замовлення від споживачів; отримувати страви в роздавальні. Знання  
асортименту, рецептури, технології виготовлення страв і напоїв; правил і 
технічних прийомів обслуговування споживачів

ТОВ "ПРИБРЕЖНИЙ" вожатий 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6000 Харчуван

ня Терміново. Організація та здійснення виховного процесу у таборі.



Стор. 10 з 11
Роботодавець Посада (назва) Кількість вакансій Характерист

ика робіт Режими роботи Заробітна 
плата 

Умови 
соціально
ї сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі

ТОВ "ПРИБРЕЖНИЙ" покоївка 8 Сезонний Позмінний графік 
роботи 6000 Харчуван

ня

Уміння спілкуватися з відвідувачами, оперативність, 
гарна пам'ять, спостережливість, рівне та спокійне 
ставлення до людей, самоконтроль, витримка, емоційна 
стійкість, уважність, відповідальність; раціональність і 
ефективність в організації праці на робочому місці;  
дотримання норм технологічного процесу.
Проживання та харчування за рахунок роботодавця.

Прибирати та утримувати в чистоті номери оздоровчого закладу, санвузлів та 
інші закріплені за нею приміщень; замінювати білизну, рушники і туалетні речі 
після кожного виїзду мешканця, в разі тривалого проживання у терміни, які 
передбачені "Правилами користування готелями та надання готельних послуг", 
прибирати ліжка; здійснювати генеральне прибирання номерів . Дотримуватися 
правил безпечного виконання робіт із застосуванням електроприладів, драбини 
тощо. 

ТОВ "ПРИБРЕЖНИЙ" прибиральник службових приміщень 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6000 Харчуван

ня

Оперативність, спостережливість, тактовність, 
самоконтроль, чесність, витримка, уважність, 
відповідальність; раціональність і ефективність в 
організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу.
Проживання та харчування за рахунок роботодавця.

Прибирати службові приміщення оздоровчого закладу, коридори, сходи, 
санвузли, туалети; якісно витирати пил, підмітати і мити вручну або за 
допомогою машин і пристроїв стіни, підлогу, стелю, віконні рами і скло, дверні 
блоки, меблі та килимові вироби; якісно чистити і дезінфікувати раковини та інше 
санітарно-технічне устаткування. 

ТОВ "ПРИБРЕЖНИЙ" прибиральник територій 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6000 Харчуван

ня

Оперативність, спостережливість, тактовність, 
самоконтроль, чесність, витримка, уважність, 
відповідальність; раціональність і ефективність в 
організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу.
Проживання та харчування за рахунок роботодавця!

Оперативно підмітати тротуари та проїзджу частину доріг оздоровчого закладу, 
копати, прочищати канавки і лотки для стоку води; поливати бруківки,  тротуари,  
зелені   насадження,   клумби   та   газони; періодично  промивати  і  
дезінфікувати  вуличні  урни,  очищати їх від сміття; вести нагляд за санітарним 
станом обслуговуваної території.

ТОВ "ЧОРНОМОР-2" офіціант 2 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 6000 Наявність 

житла

Уміння спілкуватися з відвідувачами, оперативність, 
гарна пам'ять, спостережливість, рівне та спокійне 
ставлення до людей, самоконтроль, витримка, емоційна 
стійкість, уважність, відповідальність; раціональність і 
ефективність в організації праці на робочому місці;  
дотримання норм технологічного процесу.

Готувати зал до обслуговування споживачів, отримувати посуд, прибори, столову 
білизну; полірувати посуд, прибори; складати серветки різними способами; 
здійснювати попередню сервіровку столів. Прибирати використаний посуд та 
прибори; замінювати столову білизну. Приймати замовлення від споживачів; 
отримувати страви в роздавальні. Знання  асортименту, рецептури, технології 
виготовлення страв і напоїв; правил і технічних прийомів обслуговування 
споживачів

ТОВ ДЛОК "СУЗІР"Я 
ТАВРІЇ" покоївка 1 Сезонний 6-денний робочий 

тиждень 6000 Харчуван
ня

Оперативність, гарна пам'ять, спостережливість, рівне та 
спокійне ставлення до людей, самоконтроль, витримка, 
емоційна стійкість, уважність, відповідальність; 
раціональність і ефективність в організації праці на 
робочому місці;  дотримання норм технологічного 
процесу.
Роботодавець гарантує безкоштовне харчування та 
проживання.

Прибирати та утримувати в чистоті номери оздоровчого закладу, санвузлів та 
інші закріплені за нею приміщення; замінювати білизну, рушники і туалетні речі 
після кожного виїзду мешканця, в разі тривалого проживання у терміни, які 
передбачені "Правилами користування готелями та надання готельних послуг", 
прибирати ліжка; здійснювати генеральне прибирання номерів і приміщень згідно 
з прийнятою технологією та періодичністю. Дотримуватися правил безпечного 
виконання робіт із застосуванням лектроприладів, драбини

ФГ" МИХАЙЛОВО" Обліковець 1 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 6000 можливе стажування на робочому місці ведення обліку робочого часу та відпрацьованих нормативів та переробок 

робітниками, замовлення інвентарю, ведення первинного бухгалтерського обліку

ХЕРСОНСЬКА ДИРЕКЦІЯ 
АТ "УКРПОШТА" Листоноша (поштар) 2 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 6000

Ініціативність, оперативність, уважність, 
відповідальність; раціональність і ефективність в 
організації праці на робочому місці;  дотримання норм 
технологічного процесу; сумлінність; надійність; 
працьовитість; стійкість до стресу
Так як робота пов"язана з грошовими знаками (пенсії, 
продажа поштових знаків, різноманітні платежі тощо) 
дуже важливо щоб претендент на вакантну посаду мав 
досвід роботи з грошима та звітами (бухгалтер, 
продавець, касир).Перша співбесіда у телефонному: 066-
1199449, 050-1609829

Листоноша пересувальновідділення поштового зв'язку
•�Доставка та вручення кореспонденції.
•�Доставка і виплата пенсій та грошової допомоги.
•�Доставка поштових переказів, періодичних друкованих видань, рекламних та 
інформаційних матеріалів, рахунків на оплату за різні послуги.
 Знання видів та категорій поштових відправлень; порядку доставки адресатам 
усіх видів поштових відправлень та періодичних видань; порядку виплати пенсії 
та грошової допомоги, тарифів на пересилку окремих видів поштових 
відправлень; 

1 контактний телефон філії  (0242) 2 19 85

ТОВ "БВФ "НЕЖДАННА" вагар 1 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 8277 Зважування  вантажів, проведення  огляду  вантажів і перевірка справності  

упаковки, ведення  обліку  зважуваних  вантажів. 

Олешківська районна філія Херсонського обласного центру 
зайнятості



Стор. 11 з 11
Роботодавець Посада (назва) Кількість вакансій Характерист

ика робіт Режими роботи Заробітна 
плата 

Умови 
соціально
ї сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, коментарі

4 контактний телефон філії  (0249) 7 26 88

ЗДО №16 НКМР Вихователь дошкільного навчального 
закладу 2 Тимчасовий Неповний робочий 

час 5346 м. Таврійськ, вул. Каховська, 54, тел. (05549) 7 28 61. На період декретної відпустки основного працівника. Навчання та виховання 
дітей дошкільного віку. Навантаження 0,9 ставки.

ПП "АТЛАНТ-7" адміністратор 1 Тимчасовий Позмінний графік 
роботи 8000 м. Нова Каховка, пр. Перемоги, "Стоматологія 32", тел. 

(050) 866 99 96.

На період декретної відпустки основного працівника. Графік роботи 2 / 2 дні з 
08.00 до 20.00. 
Зустріч, реєстрація та супроводження пацієнтів, приймання телефоних дзвінків, 
надання необхідної інформації, запис пацієнтів на прийом до спеціалістів 
стоматології.

ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН" апаратник оброблення зерна 1 Сезонний Позмінний графік 
роботи 9000

Відшкоду
вання 
витрат на 
транспорт

м. Таврійськ, вул. Портова, 2А, тел. (095) 548 06 80. Роботи розвантаження, завантаження зерна за допомогою вантажно-
розвантажувальних механізмів.

8 контактний телефон ЦЗ (0552) 46 05 06, 46 11 68

АРНОЛЬД ІННА 
ГЕОРГІЇВНА офіціант 1 Тимчасовий Гнучкий графік 

роботи 6200 Харчуван
ня

Обслуговування та прийом замовлень від відвідувачів кафе " Оазіс". Працювати за
адресою: Херсонська область, Скадовський район, с.Лазурне, вул.Нафтовиків,2. 
Працювати згідно встановленого графіку роботи кафе. Додатково виплачуються 
премії. Період проведення робіт: з червня по вересень 2021року. Перед 
відвідуванням обов'язково телефонувати: 0956017295.

ПП "ГРІНПАРКСЕРВІС" робітник зеленого будівництва 1 Тимчасовий 6-денний робочий 
тиждень 7930

Покос трави на зелених площах вулиць міста, бензокосаркою "Трімер". Робота 
пов'язана з фізичними навантаженнями. Працювати з 07.00 год. до 15.00 год. 
щоденно, крім неділі. Звертатись за співбесідою з 9.30 до 15.00 год. Період 
роботи з 28.04.2021 року по 30.09.2021 року.

ПП "ЗОРЯ М." покоївка 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 6000

Прибирає та утримує в чистоті номери. Змінює постільну білизну, рушники і 
туалетні речі після кожного виїзду мешканця. Працювати у пансіонаті "Ера" за 
встановленим графіком. Період проведення робіт з червня по вересень 2021 року

ПП "ЗОРЯ М." прибиральник службових приміщень 1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 6000 Прибирати службові приміщення, коридори, сходи, санвузли. Працювати у 

пансіонаті "Ера"  Період проведення робіт з червня по вересень 2021року.

САМОТЬОСОВА НАДІЯ 
ПАВЛІВНА бармен 1 Тимчасовий Гнучкий графік 

роботи 8000 Харчуван
ня

Обслуговування споживачів, приготування алкогольних та безалкогольних 
напоїв. Працювати з 10.06.2021 року по 30.09.2021 року за встановленим 
графіком у кафе-барі "Тандем". Попередньо телефонувати - 0993436368, Антон 
Сергійович.

САМОТЬОСОВА НАДІЯ 
ПАВЛІВНА кухар 1 Тимчасовий Гнучкий графік 

роботи 15000 Харчуван
ня

Готувати страви для комплексних обідів, банкетів, які потребують кулінарної 
обробки: варити, смажити, запікати та випікати вироби. Працювати з 10.06.2021 
року по 30.09.2021 року за встановленим графіком у кафе-барі "Тандем". 
Попередньо телефонувати - 0993436368, Антон Сергійович.

ТУМАНЯН КАТЕРИНА 
ЮРІЇВНА кухар 1 Тимчасовий Гнучкий графік 

роботи 15000

Надається 
житло та 
харчуванн
я.

Приготування різноманітних перших та других страв, салатів, м'ясних страв для 
відвідувачів кафе "Ковчег". Працювати згідно встановленого графіку. Працювати 
за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, Залізний Порт, 
вул.Набережна, 64. Період проведення робіт: з червня по вересень 2021 року. Для 
співбесіди обов'язково телефонувати: 0663773338 Катерина Юріївна.

ТУМАНЯН КАТЕРИНА 
ЮРІЇВНА офіціант 1 Тимчасовий Гнучкий графік 

роботи 7000

Надається 
житло та 
харчуванн
я.

Обслуговування та прийом замовлень від відвідувачів кафе " Ковчег". Працювати 
за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, Залізний Порт, вул. 
Набережна,64. Працювати згідно встановленого графіку роботи. Перед 
відвідуванням обов'язково телефонувати: 0663773338 Катерина Юріївна.

Новокаховська міська філія Херсонського обласного центру 
зайнятості

Херсонський міський центр зайнятості


