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Спеціаліст державної 
служби

2 500 Виконує роботу по формуванню та 
розвитку комп’ютеризованої інформа-
ційної системи та мереж, проводить мо-
ніторинг новітніх комп’ютерних систем 
та прикладних програм, виконує роботи, 
пов’язані з технічним обслуговуванням 
комп’ютерної техніки

Спеціаліст державної 
служби

2 500 Формування та ведення електронного 
реєстру документів вхідної та вихідної 
документації «Діло»,  забезпечення до-
кументообігу, контроль за дотриманням 
строків розгляду документів

Кухар 3 000 Приготування страв (мити продукти, 
змішувати їх, смажити, запікати, варити на 
пару, готувати соуси, супи, салати та інші 
страви, які передбачені в меню закладу)

Прибиральник служ-
бових приміщень

1 800 Вологе прибирання приміщення та 
миття посуду

Офіціант 2 000 Обслуговування клієнтів, приймає за-
мовлення, допомагає при виборі страв, 
подача готових страв та напоїв, здійснює 
розрахунок з клієнтом

Бармен 2 300 Обслуговування клієнтів за барною 
стійкою готовими алкогольними та без-
алкогольними  напоями, холодними та 
гарячими стравами та закусками

Продавець непродо-
вольчих товарів

4 000 Проводити торгівлю та замовлення 
автомобільних запчастин, аксесуарів і 
масел до автомобіля

Адміністратор 2 500 Володіти знаннями про ефективне та 
культурне обслуговування клієнтів; вміти 
надавати відвідувачам консультації сто-
совно послуг, що надаються; здійснювати 
заходи щодо попередження та ліквідації 
конфліктних ситуацій

Кухар 2 500 Приготування страв (мити продукти, 
змішувати їх, смажити, запікати, варити на 
пару, готувати соуси, супи, салати та інші 
страви, які передбачені в меню закладу)

Мийник посуду 1 800 Миття посуду, слідкувати за чистотою 
кухонного приміщення (миття підлоги)

Офіціант 2 500 Обслуговувати клієнтів у залі рестора-
ну із складною сервіровкою столів, обслу-
говувати урочисті та офіційні прийоми, 
наради, конференції, весілля, бенкети

Підсобний робітник 1 500 Слідкувати за роботою каналізаційних 
мереж (при потребі чистити), косити тра-
ву, слідкувати за благоустроєм території 
закладу (ресторан «Вогник»)

Машиніст електро-
станції пересувної

2 414 Здійснює керівництво пересувною 
електростанцією з двигуном потужністю 
37 КВТ. Знання будови, принципи роботи, 
технічні характеристики електростанції, 
причини виникнення та усунення не-
справностей. Для осіб з інвалідністю

Водій автотранс-
портних засобів

1 959 Керувати транспортним засобом.  
Для осіб з інвалідністю 3-ї групи загаль-
ного захворювання

Прибиральник ви-
робничих приміщень

1 806 Сухе та вологе прибирання служ-
бових приміщень. Утримання кабінетів, 
коридорів у належному стані. Для осіб 
з інвалідністю 3-ї групи загального за-
хворювання

Черговий локомо-
тивного депо (основно-
го, зворотного)

3 607  Контроль парку локомотивів, забез-
печення своєчасної видачі локомотивів 
під поїзд. Перевага надається особам, які 
мають інвалідність

Провідник пасажир-
ських вагонів у парках 
відстою вагонів

2 060 Охорона пасажирських вагонів у пар-
ках відстою вагонів. Перевага надається 
особам, які мають інвалідність

Слюсар із ремонту 
рухомого складу

3 002 Проводити ремонт пасажирських 
вагонів. Дотримання правил техніки без-
пеки. Зокрема для осіб з інвалідністю

Бармен 2 250 Працювати в ресторації «Берегиня», 
с. Воля-Ковельська, вул. Волі, 38. Графік 
роботи: з 10 до 24 год., 5 днів роботи 
через 5 днів. Пакет соціальних послуг: 
розвезення працівників після зміни по 
домівках

Мийник посуду 1 800 Миття посуду та допоміжні роботи 
на кухні

Спеціаліст державної 
служби

1 723 Брати участь у розробці проектів 
нормативних та інструктивно-мето-
дичних документів, розглядає заяви та 
скарги громадян у межах наданих йому 
повноважень

Кухар 4 000 Вміння готувати сучасні страви, 
дотримуючись технології. Знання по-
бутової техніки, методи їх застосування.
Дотримання санітарії

Помічник вихователя 1 718 Прибирає приміщення групи, туалетну, 
коридору, спальні (змінює білизну, одяг, миє та 
прибирає посуд). Допомагає вихователю під 
час одягання, роздягання, умивання, годуван-
ня, вкладання спати дітей. У літній період миє і 
прибирає павільйон групи

Інженер 2 500 Монтаж та обслуговування засобів 
охоронно-пожежної сигналізації

Верстатник дерево-
обробних верстатів

1 500 Обробка деревини (сировини) на 
деревообробному верстаті. Дотримання 
правил безпеки та охорони праці

Столяр 5 000 Працювати у деревообробному цеху. 
Виготовлення та пакування продукції. 
Виконує складні столярні роботи, роботи 
з обробляння деревини вручну, меха-
нічним та електричним інструментом, на 
деревообробних верстатах

Дорожній робітник. 1 650 Встановлення дорожніх знаків, ямко-
вий ремонт доріг, чистка каналізації

Землекоп 1 650 Виконує роботи з проходки опускних 
колодязів

Прибиральник служ-
бових приміщень

1 450 Прибирання кабінетів, шкільних кла-
сів, санітарних вузлів з використанням 
засобів санітарії

Лікар ветеринарної 
медицини

3 900 Здійснювати контроль за сировиною 
(відходами тваринного походження) та 
виробництвом готової продукції

Машиніст екскава-
тора

2 400 Керування екскаватором одноковшо-
вим, робота з ґрунтами

Токар 2 705 Виконання токарних робіт з об-
слуговування обладнання підприємства,  
виконує верстатні роботи з токарного 
оброблення металів

Водій автотранс-
портних засобів

1 521 Працювати водієм легкового автомо-
біля, здійснювати перевезення господар-
сько-обслуговуючого персоналу ЦРЛ

Електромонтер з ре-
монту та обслуговування 
електроустаткування

1 532 Здійснювати ремонт та обслуговуван-
ня електромережі центральної лікарні

Монтажник санітар-
но-технічних систем і 
устаткування

1 532 Ремонт та обслуговування сантехніки

Водій автотранс-
портних засобів

2 000 Робота на автомобілі Шевроле-Лачет-
ті. Виконує вимоги правил дорожнього 
руху. Забезпечує належний технічний 
стан автомобіля перед виїздом на лінію

Майстер 3 724 Організовує роботи з пломбування, 
провірки та ремонту водолічильників. 
Контролює наявність пломб, своєчасність 
повірки водолічильників

Слюсар-сантехнік 2 595 Здійснювати монтаж та демонтаж  
засобів обліку води

Штукатур 2 500 Виконує прості роботи під час об-
штукатурювання поверхонь та ремонту 
штукатурки

Майстер виробничо-
го навчання

2 512 Здійснює професійне навчання 
учнів за предметом «слюсар з ремонту 
автомобілів», складає документацію 
з планування виробничого навчання, 
своєчасно готує до занять обладнання, 
перевіряє дотримання норм і правил 
безпечного ведення робіт. Без вимог до 
досвіду роботи

Майстер виробничо-
го навчання

2 512 Здійснює професійне навчання учнів 
за предметом «електрогазозварювання», 
складає документацію з планування ви-
робничого навчання, своєчасно готує до 
занять обладнання, перевіряє дотриман-
ня норм і правил безпечного ведення 
робіт. Без вимог до досвіду роботи

Кухар 1 600 Приготування та оформлення страв 
і кулінарних виробів згідно з техноло-
гіями. Забезпечує своєчасне, згідно з 
режимом, нормами, доброякісне при-
готування їжі.  Дотримання  технології 
приготування їжі

Офіціант 1 500 Обслуговування споживачів у закладі 
харчування із сервіровкою столів, при-
ймання замовлень

Паркувальник 1 500 Надання інформації щодо парку-
вальних послуг, контролювати час пере-
бування автомобіля на стоянці та оплату 
наданих послуг

Оператор 
комп’ютерного набору

2 500 Введення, опрацювання, накопи-
чення, систематизація  інформації, 
оформлення приходів товару, контроль 
цін та ведення звітності

Менеджер (управи-
тель) із збуту

3 000 Продаж будівельних матеріалів. 
Приймати і оформлювати замовлення, 
контролювати їх вчасне виконання. 
Формувати базу даних клієнтів. Складати 
встановлену звітність. Розширення ринку 
збуту, консультація клієнтів щодо асорти-
менту товару

Бармен 1 450 Здійснювати замовлення та 
реалізацію товару. Ведення відповід-
ного реєстру по замовленню продукції. 
Надання консультацій, обслуговування 
відвідувачів закладу. Дотримання сані-
тарно-гігієнічних правил

Продавець продо-
вольчих товарів

1 700 Здійснювати продаж хліба та хлібо-
булочних виробів власного виробництва 
в хлібному кіоску за адресою: м. Ковель, 
вул. Незалежності, 120 (ТзОВ «Хліб») або  
вул. П. Могили, 3 (біля супермаркету 
«Слайга»)

Продавець продо-
вольчих товарів

1 500 Бере участь у прийманні товарів, 
забезпечує їх зберігання, пропонує і 
показує товари, консультує покупців про 
властивості, смакові особливості, кулі-
нарне призначення та харчову цінність 
товарів, підраховує вартість покупки, 
перевіряє реквізити чека, видає покупку

Водій автотранс-
портних засобів

1 600 Виконувати вантажні перевезення по 
Україні та за кордоном

Фельдшер ветери-
нарної медицини

1 500 Надає лікувальну і профілактичну до-
помогу тваринам, проводить огляди

Майстер виробни-
цтва

3 422 Проведення контролю під час 
роботи та ремонту асфальто-бетонного 
заводу

Машиніст механічно-
го котка

3 400 Виконання робіт при укладанні ас-
фальтобетонного дорожнього покриття

Токар 3 350 Виконання токарних робіт в сфері об-
слуговування дорожнього господарства

Електромонтер з ремон-
ту та обслуговування 
електроустаткування

1 900 Проведення робіт по ремонту та 
обслуговуванню електромережі, забез-
печення санітарних вимог. Дотримання 
правил безпеки

Методист 2 000 Знати основи педагогіки, вікової 
психології, принципи дидактики, загальні 
технології викладання, систему організа-
ції освітнього процесу

Продавець непродо-
вольчих товарів

2 000 Працювати в меблевому салоні  
«Парус», здійснювати рекламування, 
оформлення та продаж м’яких та корпусних 
меблів

Електромеханік 1 500 Виявлення причин несправності 
автотранспорту, вміння усунути не-
справності

Лицювальник-пли-
точник

3 500 Виконання робіт середньої складнос-
ті під час викладання плитки та ремонту 
кам’яних конструкцій

Муляр 3 500 Виконання робіт середньої складнос-
ті під час мурування та ремонту кам’яних 
конструкцій

Штукатур 3 500 Виконання робіт середньої складності 
під час штукатурки та ремонту кам’яних 
конструкцій

Водій автотранс-
портних засобів

8 000 Керувати великогабаритним фургоном 
марки «МЕРСЕДЕС», «МАГНУМ». Забез-
печувати перевезення вантажів на далекі 
відстані в межах країни. Обов’язкова наяв-
ність посвідчення водія категорій В, С, Д, Е

Токар 4 000 Виконує токарне оброблення 
деталей і вузлів на універсальному 
устаткуванні

Машиніст екскава-
тора

4 227 Копання траншей для підземних ко-
мунікацій, водовідвідних кюветів. Знати 
і виконувати вимоги нормативних актів 
про охорону праці та навколишнього се-
редовища, дотримуватися норм, методів 
і прийомів безпечного виконання робіт




