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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
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ВО – Виробниче об’єднання 

ВП – Виробниче підприємство 

ДП – Державне підприємство 

КП – Комунальне підприємство 

НЕК – Національна енергетична компанія 
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ПрАТ – Приватне акціонерне товариство 

ТД – Торговий дім 
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СПОНСОР  
 

 

Інтернет-служба 
«Робота в Харкові» 

 
https://www.rabota.kharkov.ua/  

 
Інтернет-служба пошуку роботи та робітників 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61000, м. Харків, вул. Космічна, 20 

 
Контактна особа: 
ПІБ:  Кержакова Марина Олександрівна 
Тел.: 050-20-138-20 
E-mail: rabota@rabota.kharkov.ua  

  

https://www.rabota.kharkov.ua/
mailto:rabota@rabota.kharkov.ua
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ПАРТНЕРИ 
 

 

ТОВ «Никс Солюшенс лтд» 
 
www.nixsolutions.com  

 
Компанія NIX Solutions була заснована в 1994 році і до теперішнього часу 

перетворилася в один з флагманів IT-аутсорсингу в Україні з серйозним 
портфелем виконаних проектів за плечима. Багата історія, міцні традиції, 
інноваційний комплексний підхід до вирішення завдань клієнтів і реальна 
турбота про їхній бізнес є основою успіху компанії і дозволяють їй динамічно 
розвиватися, постійно розширюючи перелік послуг, що надаються і підвищуючи 
їх якість. 

Наша команда - це понад 1500 грамотних фахівців і просто хороших людей. 
Кожен з нас унікальний: у нас різні характери, захоплення і погляди, але це не 
розділяє, а надихає нас. Ми вчимося один в одного новому, разом ростемо, 
впевнено рухаємося до мети і робимо спільну справу. Ми завжди граємо в 
команді - і вирішуючи складні завдання, і задуваючи свічки на торті в День 
народження NIX Solutions. 
  

Контактна інформація: 
Адреса: 61142, м. Харків , вул. Каразіна, 2 
Тел.: + 38 (067) 208-45-69 
E-mail: education@nixsolutions.com 

  

http://www.nixsolutions.com/
mailto:education@nixsolutions.com
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SoftServe 
 
https://softserveinc.com  

 
SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, яка 

входить в топ-3 ІТ-компаній України. Заснована у Львові у 1993 році, сьогодні 
SoftServe налічує понад 30 офісів. Розробницькі центри компанії розташовані у 
Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії 
(Болгарія) та Вроцлаві (Польща). Низка бізнес-представництв знаходиться у 
США та країнах Західної Європи. 

Клієнтами SoftServe є такі компанії як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, 
Henry Schein, SolarWinds, Spillman Technologies та ін. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61166, м. Харків, вул Сумська, 10. 

 E-mail: hr@softserveinc.com 

 
 

 

DataArt 
 
www.dataart.ua  

 
Міжнародна компанія DataArt з 1997 року проектує, розробляє, модернізує 

і підтримує IT-рішення в області фінансової індустрії, охорони здоров'я, 
туризму, медіа та інтернету. Інженери DataArt добре знають предметні області, 
для яких модернізують існуючі рішення або розробляють нові. 

 Клієнти DataArt - компанії з унікальними бізнес-моделями, які знаходяться 
в США і Великобританії, а розподілені команди фахівців - в центрах розробки в 
Росії, Україні, Польщі, Аргентині та Болгарії. 

  
Контактна інформація: 
Адреса: 61024, м. Харків, пл. Захистників України, 7/8, Бізнес-центр 

«Протон» 
 
Контактна особа: 
ПІБ:  Анна Чернецька 
Тел.:  +380 (57) 727-0827 

E-mail: Anna.Chernetskaya@dataart.com 

 
 
 

 
 

https://softserveinc.com/
mailto:hr@softserveinc.com
http://www.dataart.ua/
mailto:Anna.Chernetskaya@dataart.com
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EPAM 
 
www.training.epam.ua  

 
Освітня програма компанії EPAM University Programs існує вже більше п’яти 

років і проводиться у співпраці із найбільшими ВНЗ Києва, Харкова і Львова, 
такими як: КПІ та КНУ, ХПІ та ХНУРЕ, НУЛП та НУ ім. Франка.  

За період свого існування, лави співробітників компаній поповнилися 
великою кількістю Junior-спеціалістів. Лише у 2017 році в рамках освітньої 
програми було підготовлено 600+ молодших спеціалістів, які вже сьогодні 
активно долучилися до життя компанії. Багато хто з перших випускників вже 
самі навчають нові покоління junior-ів. 

Прагнеш розпочати кар’єру в найбільшій ІТ-компанії України, отримати 
фундаментальні знання та знайти нових друзів? 

Детальна інформація про напрямки підготовки та умови відбору шукайте 
на нашому сайті: www.training.epam.ua.  

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 33-Г 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Шкеть Ганна  
Тел.: +38 (063) 369-55-75 
E-mail: hanna_shket@epam.com  
  
Вакансії: 
- Java Trainee 
- Front-End Trainee 
- NET Trainee 
- DevOps Trainee 
- QA Trainee 

 
 

  

http://www.training.epam.ua/
http://www.training.epam.ua/
mailto:hanna_shket@epam.com
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КАТАЛОГ КОМПАНІЙ 
 

 

ПАТ «САН ІнБев Україна» - AB 
InBev EFES 
 
www.suninbev.com.ua  

 
AB InBev Efes є одним з лідерів українського пивоварного ринку та спільним 

підприємством найбільшої у світі пивоварної компанії Anheuser-Busch InBev і 
найбільшої пивоварної компанії Туреччини Anadolu Efes. 

AB InBev Efes в Україні має три пивоварні в Чернігові, Харкові та Миколаєві 
та Бізнес Сервіс Центр у Харкові. 

Портфель пивних брендів складається з глобальних ТМ: Bud, Corona Extra, 
Stella Artois; міжнародних ТМ: Hoegaarden, Leffe, Beck's, Lowenbrau, 
Franziskaner, Spaten, Staropramen, Taller; а також локальних ТМ: «Чернігівське», 
«Рогань», «Янтар», «Жигулівське Оригінальне». 

Anheuser-Busch InBev є публічною компанією (Euronext: ABI) зі штаб-
квартирою в Левені (Бельгія). Депозитарні розписки компанії котируються на 
Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: BUD). Anheuser-Busch InBev є провідною 
пивоварною компанією світу та входить у ТОП-5 лідерів серед світових 
виробників товарів повсякденного попиту. 

Anheuser-Busch InBev здійснює операції на ринках 50 країн, у більшості з 
них посідає провідні позиції. 

У групі компаній Anheuser-Busch InBev працюють близько 180 000 
співробітників по всьому світу. 

Наша мрія об'єднувати людей, щоби робити світ кращим. 
Anheuser-Busch InBev традиційно розвиває свій бізнес, виходячи з 

принципів корпоративної соціальної відповідальності. Компанія приділяє 
велику увагу пошуку шляхів скорочення негативного впливу на зовнішнє 
середовище, просуває культуру відповідального споживання алкоголю, будує 
відкриті та чесні відносини з суспільством. 

Компанія Anadolu Efes заснована в Туреччині в 1969 році. 
Почавши свою діяльність із двох пивоварних заводів, створених у 

Туреччині, Anadolu Efes незабаром стала безперечним лідером ринку країни в 
цьому секторі. У 1990-х роках компанія розширилася за кордон рішенням, яке 
виявилося поворотним моментом в її корпоративній історії. Постійно прагнучи 
забезпечити життєздатність своєї міжнародної діяльності, в 2012 році компанія 
зробила важливий крок у напрямі розширення свого регіонального впливу, 
вступивши в стратегічне партнерство з SABMiller Plc. 

Продукція об`єднаної компанії продається у понад 100 країнах світу. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61037, м. Харків, Московський проспект, 199, Д-5 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Євгенія Чичкань 
Тел.: +38 (066) 823-33-43 
E-mail: Evgeniya.Chichkan@ab-inbev.com 
  
 

http://www.suninbev.com.ua/
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Вакансії: 
- Фахівець з логістики; 
- Аналітик; 
- Фахівець з обліку комерційного обладнання;  
- Фахівець з постачання сировини; 
- Фахівець з планування; 
- Оператор виробництва. 
 
 

 

ZONE3000 
 
https://zone3000.net/  

 
IT компанія ZONE3000 вже понад  17 років надає послуги технічної 

підтримки користувачам з усього світу (здебільшого - Європа, Америка), а саме: 
·     реєстрація доменів 
·     хостинг 
·     SSL сертифікати 
Технічна підтримка здійснюється англійською мовою, через тікети і чати, в 

деяких відділах і по телефону. Головна вимога до вакансії Customer Support 
Specialist - знання граматики англійської мови на рівні intermediate і вище. 

Щодо технічної частини ми проводимо спеціалізоване навчання, на якому 
навчаємо всьому необхідному для роботи, при цьому оплачуємо тренінг як 
повноцінний робочий час. 

У нас є внутрішній проект English Crash Courses, мета якого - підтягнути 
англійську до рівня, який дозволить ефективно працювати на позиції Customer 
Support Specialist в нашій компанії. 

Ще трохи цифр: 
- понад 10 млн доменних імен 
- понад 5 млн клієнтів  
- більше 17 років на ринку 
- 800+ співробітників у компанії 

Приєднуйтесь до нашої команди! 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61050, м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 24.   
  
Контактна особа: 
ПІБ: Шевченко Влад 
Телефон: +38 (099) 562-00-52;+38 (093) 206-88-15;+38 (098) 913-34-51;  
E-mail: hr@zone3000.net 
  
Вакансії: 
- Customer Support Specialist 

https://zone3000.net/
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Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Васищевський 
завод рослинних олій» 
 
http://nasha-oliya.com.ua/  
 

 
ТОВ "ВАСИЩЕВСКИЙ ЗАВОД РОСЛИННИХ ОЛІЙ", що входить до складу 

Групи Компаній "НАША ОЛІЯ", - це сучасний виробничий комплекс, що 
нестримно розвивається і включає повний цикл переробки олійного насіння. 
Асортимент продукції, що випускається: 

- Олія соняшникова нерафінована;  
- Шрот соняшниковий високопротеїновий;  
- Паливні пеллети. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 62495, смт. Васищеве, вул. Овочева,13 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Курзіна Юлія Олександрівна 
Тел.: +38-050-843-74-52 
E-mail: j.kurzina@nasha-oliya.com.ua 
 
 

 

Quantum 
 
www.quantumobile.com  

 
Quantum is a technological company which transforms big data and data 

science models into IT solutions. 
The company steps over the traditional offshore outsourcing model, investing its 

own expertize and creative ideas into customers’ business and building long term 
mutually beneficial cooperation. The company works mainly at the European and US 
markets serving middle and large customers. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61145, м. Харків, вул. Космічна, 26 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Алла Чижова 
Тел.: +38 (099) 053-92-77 
E-mail:  a.chyzhova@quantumobile.com  
 
 

http://nasha-oliya.com.ua/
mailto:j.kurzina@nasha-oliya.com.ua
http://www.quantumobile.com/
mailto:a.chyzhova@quantumobile.com
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НПО «Вертикаль»  
 
http://npo-vertical.com.ua/vakansii/  

 
НВО «Вертикаль» з березня 2000 року веде активну науково-технічну і 

виробничу діяльність по створенню сучасних високоефективних 
електроприводів, пристроїв плавного пуску, станцій управління відцентровими 
насосами для видобутку нафти так само компанія виробляє веб продукти для 
обслуговування основного продукту. 

Все наше обладнання призначене для вирішення складних технологічних 
завдань. Воно зручно в обслуговуванні і експлуатації, має гарну адаптивністю 
до різних зовнішніх систем управління і автоматизації. 

ТОВ НВО «Вертикаль» - це команда талановитих фахівців і досвідчених 
керівників, які націлені на максимальний результат. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61007, м. Харків, вул. Шевченко, 20. 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Максим Андрійович Селиверст 
Тел.: +38 (050) 425-32-10 
E-mail:  seliverst@triolcorp.com.ua 
 
 

 

ТОВ ВЦ 1С Рарус Харків 
 
https://tellur.com.ua  

 
Компанія Рарус Харків - це чітко сформована організація, здатна 

побудувати стійкі управлінські системи для сотень фірм по всій Україні. Як це 
стало можливим? За допомогою передових програмних продуктів, що стали 
основою у нашій справі. 

Компанія володіє технологіями, що дозволяють повністю автоматизувати 
бізнес-процеси на підприємствах будь-якого масштабу: від невеликих 
приватних підприємців до холдингових структур. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: м. Харків, пр-т Московський 199-Б, 
 
Конатктна особа: 
ПІБ: Нестеренко Вікторія 
Тел.: +38-067-574-00-54 
E-mail: nesterenko_vy@tellur.com.ua 
 
Вакансії: 
- Бухгалтер-консультант; 
- Программист 1С (стажер). 

http://npo-vertical.com.ua/vakansii/
mailto:seliverst@triolcorp.com.ua
https://tellur.com.ua/
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ТОВ «ДЖИ ФАЙВ ХОЛДИНГ УКР» 
 
www.jobs.g5e.com/  

 
G5 Entertainment AB (G5 Games) - шведська публічна компанія, видавець і 

розробник мобільних ігор світового рівня, входить в ТОП 100 видатних 
видавців. 

G5 Games в цифрах: 550+ співробітників, 100+ ігор, 7 офісів по всьому 
світу. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61068, м. Харків, пр. Московский, 179Б, оф. 205. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Шумлянська Марина 
Тел.: +38(095)287-77-03 
E-mail:  hr@g5e.com 
 
Вакансії: 
- Програмісти; 
- Маркетологи; 
- Тестувальники; 
- Менеджери підтримки клієнтів. 
 

 

 

ДП з ІІ «Книжковий Клуб «Клуб 
Сімейного Дозвілля»» 
 
www.ksd.ua  

 
Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля» - компанія з іноземними 

інвестиціями, що лідирує в торгово-видавничому сегменті ринку України на 
протязі 18 років. 

 Ми успішно поєднуємо в собі відразу кілька напрямків бізнесу: 
видавнича справа, роздрібну мережу фірмових магазинів по всій території 
України, оптову торгівлю, електронну комерцію та дистрибуційний центр. 

 
Контактна інформація: 
61001, м. Харків, а\я 84. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Кочолодзян Тетяна; 
Тел.:  067-501-79-52; 
E-mail:  hr@ksd.ua 
 
 

http://www.jobs.g5e.com/
http://www.ksd.ua/
mailto:hr@ksd.ua
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Nestle, фабрика Мівіна 
 
www.nestle.ua  

 
Nestlé – найбільша в світі компанія з виробництва продуктів харчування та 

напоїв. У портфоліо компанії більше ніж 2000 брендів: від світових марок до 
локальних фаворитів. Ми працюємо у 191 країні по всьому світі. 

 
Контактна інформація: 
Адреса:  61037, м. Харків, пр. Московський, 199-а 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Юлія Собків 
Тел.: +38 (050)-325-71-50 
E-mail: Yuliia.Sobkiv@ua.nestle.com 
 
Вакансії: 
- Програми стажування за напрямками: 
- Engineering 
- Quality 
- Industrial Performance 
 
 
 
 
 

 

Catalyst Apps 
 
catalystapps.net  

 
Розробка ігрових продуктів переважно для аудиторії США. Платформы: 

iOS, Android, Веб 
 
Контактна інформація: 
Адреса:  м. Харків, вул. Марїнська 72, оф. 501 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Євгеній 
Тел.: +38 (095) 192-79-64 
E-mail:  hr@catalystapps.net 
 
 

http://www.nestle.ua/
mailto:hr@catalystapps.net
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БІІР Україна  
 
biir.dk  

 
Компанію BIIR було засновано в 2008 році в місті Орхус, Данія. BIIR 

спеціалізується на наданні інженерних послуг в таких галузях як 
вітроенергетика, і інші джерела відновлюваної енергії, видобуток нафти і газу. 

Наші фахівці володіють великими знаннями в сфері  проектування, 
проведенні розрахунків будь-якої складності, а також підготовці 
конструкторської і технічної документації. 

Наша місія - задовольнити потреби замовника, надаючи послуги найвищої 
якості. 

Ми пропонуємо захоплюючу і цікаву роботу в професійному та особистому 
аспекті, безліч різноманітних інженерних задач. 

Крім того, ми пропонуємо контракт з офіційним працевлаштуванням та 
конкурентної заробітною платою, підтримуємо прагнення в удосконаленні 
англійської мови. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 65026, м. Одеса, провул. Віце-Адмірала Жукова,  21/23, оф. 34 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Стягайло Марина Юріївна 
Тел.: +380664528888 
E-mail: mst@biir.dk 
 
Вакансії: 
- Інженер - конструктор (ANSYS) 
- Інженер - конструктор (CAD) 
- Інженер високовольтного обладнання 
- Інженер низьковольтного обладнання 
- Embedded Developer 

 
 

 

ТОВ «Нова Пошта» 
 
https://www.novaposhta.ua  

 
Нова Пошта - лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку 

кожному клієнту. Компанія входить в ТОП-20 роботодавців України. Загальний 
штат працівників компанії перевищує 26 000 осіб. 

 
 

https://www.novaposhta.ua/
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Контактна інформація: 
Адреса: м. Харків вул. Плеханівська 126 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Ворожбянова Аліна 
Тел.: +38 (067) 506-04-14 
E-mail: vorozhbianova.a@novaposhta.ua 
 
Вакансії: 
- Оператор та приймальник відділення; 
- Логіст; 
- Водій; 
- Вантажник. 

 
 

 

INFUSEmedia UKRAINE 
 
ua.infusemedia.com  

 
Компанія INFUSEmedia Ukraine - філіал американського маркетингового 

агентства, яке спеціалізується на наданні послуг компаніям, що працюють в 
сегменті B2B. Компанія INFUSEmedia працює на ринку США більш ніж 10 років, 
продовжує стрімко зростати та розвиватися. Харківська філія була заснована у 
2015 році, та на сьогодні нараховує більше 180 людей. Варто зазначити, що на 
цьому ми не зупиняємося та чисельність команди  INFUSEmedia Ukraine 
продовжує зростати.   

Основною сферою діяльності філіалу INFUSEmedia в Україні є 
супроводження етапу верифікації (перевірки, підтвердження) інформації про 
потенційних клієнтів. Перевірка інформації виконується як on-line в мережі 
Інтернет так і за допомогою телефонних дзвінків. 

Головними перевагами INFUSEmedia Ukraine є те, що:  
- це перша компанія, що стала займатися верифікацією даних в Україні; 
- це компанія, що оперує досить широкими базами даних, з яких 

формуються списки потенційних клієнтів для замовників;  
- це компанія, яка розробила свою платформу LETSVERIFY для 

перевірки інформації в режимі реального часу.  
В Харківському філіалі INFUSEmedia є не тільки основний підрозділ, який 

займається верифікацією даних, а також відділ якості, підрозділ, що займається 
перевіркою та супроводженням бази даних, є менеджери, які керують Email 
кампанії, іншими словами,  INFUSEmedia Ukraine об’єднала зовсім різних 
спеціалістів, для яких прагнення до розвитку є загальною рисою. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61162, м. Харків, вул. Ньютона 6, 121Б 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Шишкина Ольга Вікторівна 
Тел.: +38 (067) 716-06-03 
E-mail: hr@infuseua.com;  shyshkina@infuseua.com 
 

mailto:hr@infuseua.com
mailto:shyshkina@infuseua.com
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Товариство з обмеженою 
відповідальністю  
«Науково-виробниче підприємство 
«Укрінтех»» 

 
   ukrintech.com.ua  

 
Науково-виробниче підприємство «УКРІНТЕХ» успішно працює та 

розвивається в області контролю якості матеріалів та промислових виробів. 
Основні напрями компанії: 
- виробництво та постачання випробувального та лабораторного 

обладнання, контролю якості матеріалів та виробів, устаткування для 
металографії, приладів НК та ін; 

- ремонт, сервісне обслуговування та модернізація обладнання; 
- своя атестована випробувальна лабораторія. 
  
Контактна інформація: 
Адреса: 61001, м. Харків, пр. Гагаріна, 20, оф. 2319 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Пилипенко Кароліна Володимирівна 
Тел.: +38 (057) 768-09-02; +38 (073) 022-36-96 
E-mail:  info@ukrintech.com.ua  
 
 

 

Zfort Group 
 
www.zfort.com.ua  

 
Якщо ти не бачиш свого життя без IT-технологій, мрієш працювати у 

великій компанії, яка з 2000 року надає послуги повного циклу з розробки веб-
сайтів та мобільних додатків, а слова «Scrum», «фічі», «баги» - це для тебе не 
просто набір букв, тоді компанія Zfort Group пропонує можливість прийняти 
участь у z-інтернатурі за рiзноманiтними напрямками.  

Також для тебе у Zfort є освітня платформа - Zday by Zfort. Це дає 
можливість ближче познайомитися зі світом IT. Платформа включає цикл 
мітапів - зустрічі для саморозвитку та спілкування, які дозволяють 
обмінюватися досвідом серед IT-практиків. 

Поринь в одну з найбільш популярних сфер діяльності разом з Zfort Group 
та стеж за актуальними вакансіями на http://www.zfort.com.ua/ 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61144, м. Харків, вул Бучми, 1б 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Тумар Тетяна Василівна 
Тел.: +38 (067) 545-65-90 
E-mail: tumar@zfort.com  
 

mailto:info@ukrintech.com.ua
http://www.zfort.com.ua/
mailto:tumar@zfort.com
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ТОВ «Автоматизовані системи 
обслуговування» 
 
https://adelina.com.ua/  
https://www.adelina.life/ukr/  

 
Adelina Call Center – міжнародна компанія, найбільший контактний центр 

України. Наш бізнес постійно зростає, все більше компаній довіряє нам 
обслуговування своїх клієнтів. Загальний штат компанії налічує близько 4000 
співробітників. Ми обслуговуємо понад 150 проектів для клієнтів з 17 країн. 
Досвід роботи в нашій компанії — це гарантія отримання навичок вищого класу 
у продажах та сервісному обслуговуванні клієнтів. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61038, м. Харків, вул. Ак. Павлова, буд. 82 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Тьомкіна Вікторія 
Тел.: 380931755505; 380501179050 
E-mail: HR@adelina.com.ua  
 
Вакансії: 
- Менеджер з підтримки клієнтів; 
- Менеджер з продажу; 
- Оператор call-центру. 

 

 

DB Best Technologies 
 
www.dbbest.com  

 
Компания DB Best занимается различными проектами, начиная от 

модернизации, миграции баз данных и заканчивая собственным стартапом и 
работой над кастомными масштабными проектами.  

Кастомная разработка включает в себя: 
- мобильную разработку (IOS, Android, Blackberry, Windows Phone) 
- Веб-разрабоку (ASP.NET, ASP.NET MVC, Angular JS, 

HTML/CSS/JavaScript, PHP) 
- Разработку десктопных приложений (.Net, C#, SQL Server, Microsoft 

Surface, Java). 
DB Best Technologies приглашает молодых специалистов пройти обучение 

по Java, C#, ASP.NET разработке с возможностью дальнейшего 
трудоустройства. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 15 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Владлена  
Тел.: +38 (097) 984-62-51 
E-mail: mamsyk.v@dbbest.com  

https://adelina.com.ua/
https://www.adelina.life/ukr/
mailto:HR@adelina.com.ua
http://www.dbbest.com/
mailto:mamsyk.v@dbbest.com
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Jelvix.com  

 
Ми - молода харківська ІТ-компанія. 
За 5 років роботи ми перетворилися з невеликої студії в компанію з 60+ 

співробітниками. 
У нас більше 50 унікальних і дійсно оригінальних проектів. Області, в яких 

ми працюємо, - це медицина, логістика, фінанси, роздрібна торгівля і т. д. 
Команда Jelvix користується довірою клієнтів з найрозвиненіших країн: США, 
Німеччини, Великобританії, Франції, Нідерландів, і це тільки початок. 

  
Контактна інформація: 
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 23 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Вороніна Анастасія 
Тел.:  073 902 092 
E-mail: anastasiia.voronina@jelvix.com 
 
Вакансії: 
- Front-End (1+ exp) 
- PHP 
- Phyton 

 
 

 

ПАТ «ХАРКІВСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 
«СВІТЛО ШАХТАРЯ»» 
 
https://corum.com/  

 
Компанія Corum Group, постачальник високотехнологічних комплексних 

рішень в області здобичі, переробки і транспортування корисних (гірничо-
шахтне устаткування та ін.) копалини. Corum Group входить в одну з 
найбільших фінансово-промислових груп України «Систем Кепитал 
Менеджмент» (СКМ - http://www.scm.com.ua/). 

 
Контактна інформація: 
Адреса: м. Харків, вул. Світло Шахтаря, 4/6 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Трофименко Світлана Миколаївна 
Тел.: +38-067-626-57-93 
E-mail: trofimenko.svetlana@corum.com  

https://corum.com/
mailto:trofimenko.svetlana@corum.com
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Вакансії: 
- інженер-технолог (механообробка, сварка, металургія, 

матеріалознавство); 
- інженер-конструктор; 
- інженер-механік; 
- інженер-програміст; 
- інженер (хімік). 

 
 
 
 

 

MobiDev 
 
www.mobidev.com.ua  

 
MobiDev is a software development company with development centers in 

Kharkiv, Mykolayiv and Chernivtsi (Ukraine). We are oriented to establish a long-
term cooperation with product owners and all our team members. 

We select a methodology according to the project and our client’s needs. Using 
quality control in each step of development we achieve great result in delivering 
hight-quality product. 

We create: 
- Infrastructure and Backend; 
- Web and Desktop Apps; 
- Mobile Apps; 
- IoT & Hardware Integration. 
MobiDev Team welcomes developers, quality assurance engineers, project 

managers, marketing and sales experts to join our teams. If you like to work with 
professionals on innovative projects, please contact us. We are sure that your unique 
vision and your ideas will make indispensable impact to our mutual success. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: Харків, Миколаїв, Чернівці. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: MobiDev Team 
Тел.: +38 (050) 301-44-39 
E-mail: jobs@mobidev.biz  
 
Vacances: 
- Sales direction; 
- Marketing direction; 
- Project Management; 
- Development. 
 
 

http://www.mobidev.com.ua/
mailto:jobs@mobidev.biz
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Концерн «NICMAS» 
 
http://www.nicmas.com  

 
Концерн «NICMAS», заснований в 1994 році, сьогодні є крупною 

багатопрофільною компанію, яка об'єднує ряд підприємств, розташованих в 
Україні - АТ "НВАО" ВНДІкомпресормаш, АТ "Полтавський турбомеханічний 
завод", ТОВ "МІКЕМ" (міжнародний інститут компресорного та енергетичного 
машинобудування ), ТОВ "Електропанель"; Росії - СП ТОВ 
«Орелкомпрессормаш» і Білорусі - ТОВ «Орелкомпрессормаш». 

Головним напрямком діяльності концерну є виробництво сучасного 
високоефективного і енергозберігаючого обладнання для промисловості та 
енергетики. 

Підприємства концерну виробляють та реалізують стаціонарні та пересувні 
компресорні станції та установки різних модифікацій, автомобільні 
газонаповнювальні компресорні станції, спеціальну кульову арматуру для 
роботи в агресивних середовищах, маслоочістне обладнання, теплообмінну 
апаратуру, роторні компресора, насосні та зварювальні агрегати, редуктори, 
вузли і запасні частини для більш ніж 2000 типів парових турбін ТЕЦ і ТЕС, 
продукцію ливарного виробництва, продукцію АСУ ТП, нестандартизоване 
обладнання, а также іншу продукцію. 

Поряд з постійним розширенням асортименту продукції, що випускається 
підприємствами концерну надають широкий спектр послуг з проектування, 
монтажу, пуско-налагодження, виготовлення нестандартного обладнання по 
документації замовника, сервісного обслуговування. 

Вся техніка виробництва концерну відповідає вимогам міжнародного 
стандарту ISO 9001. 

Робота провідних підприємств концерну неодноразово відзначена 
дипломами лауреата національного конкурсу «Вища проба», міжнародним 
призом «За технологію та якість». 

Виробничий досвід і нові наукові розробки найбільшого в Україні 
машинобудівного концерну "Нікмас" дозволяють створювати унікальні 
компресорні установки, які не мають аналогів на території СНД. 

Для створення своїх проектів концерн максимально зблизив науку і 
виробництво. 

Подібний тандем дозволяє створювати унікальне обладнання, 
модернізувати і удосконалювати вже існуючі потужності. Розробки, проекти і 
устаткування, створені фахівцями концерну "Нікмас", вважаються кращими, 
першими, унікальними. За час своєї роботи концерн довів наскільки важливо 
розвивати науковий потенціал своїх співробітників і, зробивши ставку на 
унікальні наукові розробки, "Нікмас" по праву носить звання найбільшого 
машинобудівного концерну. Його добре знають і цінують за кордоном. Це 
інноваційне компресорне і енергетичне обладнання практично для всіх галузей 
промисловості, яке поставляється в 38 країн світу. 

 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 40020, м. Суми, пр. Курський, 6г           

http://www.nicmas.com/
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 Контактна особа: 
ПІБ: Макій Віталій Миколайович 
Тел.: +38 (050) 307-85-57 
E-mail:  v.maky@nicmas.com  
 
Вакансії: 
- Інженер-конструктор; 
- Інженер-технолог; 
- Інженер-механік; 
- Інженер ОТК; 
- Інженер-програміст АСУ; 
- Інженер-електронщик  АСУ; 
- Економіст, фінансист; 
- Маркетолог; 
- Менеджер ЗЕД; 
- Інженер з ливарного виробництва; 
- Менеджер зі збуту; 
- Бухгалтер.  

 
 
 
 

 

Акціонерне товариство 
«ТУРБОАТОМ» 
 
www.turboatom.com.ua  

 
АТ «Турбоатом» належить до числа найбільших підприємств світу з 

проектування і виробництва парових турбін для теплових електростанцій 
(ТЕС), теплоелектроцентралей (ТЕЦ), атомних електростанцій (АЕС), а також 
гідравлічних турбін для гідроелектростанцій та іншого енергетичного 
обладнання. 

Виробничі можливості дозволяють випускати на рік парових і гідравлічних 
турбін загальною розрахунковою потужністю відповідно 8 млн. КВт і 2 млн. КВт. 

Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-
конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, 
випробування турбін і відвантаження. 

  
Контактна інформація: 
Адреса: 61037, м. Харків, пр. Московський, 199  
  
Контактна особа: 
ПІБ: Кириченко Геннадій Іванович 
Тел.: +38 (067) 545-69-22 
E-mail:  kirichenko@turboatom.com.ua 
 
 

mailto:v.maky@nicmas.com
http://www.turboatom.com.ua/
mailto:kirichenko@turboatom.com.ua
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ТОВ «Фактор-Друк» 
 
www.factor-druk.com.ua/o-tipografii/vakansii  

 
Друкарня «Фактор-Друк» - це колектив з понад 450 осіб - професіоналів, які 

працюють однією командою. У нас цінують цілеспрямованих, енергійних та 
ініціативних людей. 

Наше підприємство постійно розвивається, тому нам завжди потрібні 
активні та грамотні фахівці. 

Якщо Ви хочете працювати на нашому підприємстві, то звертайтеся до 
відділу по роботі з персоналом. Для цього потрібно зателефонувати за 
номером: (057) 717-55-87, (099) 177-75-33, (073) 177-75-33, (067) 177-75-33 
відправити лист з резюме на бажану вакансію на адресу електронної пошти 
job@druk.factor.ua 

 
Контактна інформація: 
Адреса:  61030, м. Харків, вул. Саратовська , 51 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Івко Ігор 
Тел.: +38 (057) 717-55-87 
E-mail: job@druk.factor.ua 
 
 
 
 

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ»» 
 
http://spetm.com.ua/  

 
«ЕЛЕКТРОВАЖМАШ» - це всесвітньо визнаний бренд в проектуванні та 

виробництві турбогенераторів, гідрогенераторів, крупних електричних машин 
постійного струму, комплектного електрообладнання для міського та 
залізничного електротранспорту. 

 Єдине підприємство в Україні з розробки та виготовлення потужних 
гідрогенераторів, гідрогенераторів-двигунів, турбогенераторів для теплових і 
атомних електростанцій, електродвигунів для приводів прокатних станів, 
шахтних підйомників, бурових установок, екскаваторів, кранового обладнання, 
приводів верстатів, водяних насосів зрошувальних каналів, а також 
комплектного обладнання для залізничного та міського електротранспорту. 

 ДП «ЗАВОД «ЕЛЕКТРОВАЖМАШ»», як флагман електромашинобудування 
України, виконує замовлення не лише в Європі, але і по всьому світу: Росія, Індія, 
Казахстан, Панама, Мексика і ряд інших країн, в яких успішно експлуатується 
продукція з нашою торговою маркою.           

  

http://www.factor-druk.com.ua/o-tipografii/vakansii
mailto:job@druk.factor.ua
http://spetm.com.ua/
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Контактна інформація: 
Адреса: 61089, м. Харків, пр. Московський, 299. 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Лазар Анастасія 
Тел.: +38 (050) 400-03-58; (057)-727-50-25 
E-mail: hr@spetm.com.ua 
 
Вакансії: 
- Інженер-технолог; 
- Інженер-конструктор; 
- Майстер виробничої дільниці; 
- Механік цеху; 
- Енергетик цеху; 
- Інженер-електронік; 
- Інженер-програміст; 
- Інженер з нормування праці. 
 
 
 
 
 

 

ТОВ  
«ЛЕНДСТАР ЕЙДЖЕНТ ЮКРЕЙН» 

 
Компанія Landstar Agent Ukraine - міжнародна логістична компанія, що 

працює в Харкові. Ми - офіційний агент компанії LANDSTAR SYSTEM, що має 
досвід у перевезеннях вантажів у Північній Америці понад 27 років. 

 Ідея створення невеликого логістичного проекту переросла в успішну 
компанію. Ми абсолютний лідер серед 1400 агентів центральної компанії. 
Досягти цього нам допомогли наші зірки, рік за роком ми крокували до мети. 
Нам знадобилося кілька років планувань та дій, та ось у 2018 році ми №1! 

Ми найкращі, тому обираємо найкращих до Landstar Agent Ukraine! 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61166, Харківська обл., місто Харків, пр. Науки, будинок 38, к. 320 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Кісішвілі Тамара 
Тел.: 093-162-13-47 
E-mail: tamara.k@khragency.com 
 

 

mailto:tamara.k@khragency.com
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Sun One 
 
rabota.sunone.com.ua 

 
SUN ONE помогает найти работу на более выгодных условиях, чем если 

бы вы нашли ее самостоятельно. 
РАБОТА ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ 
У нас есть много вариантов работы по всей Украине — в каком бы городе 

вы не жили, мы найдем подходящую работу. Убедитесь в этом сами. 
ОТКУДА У НАС СТОЛЬКО РАБОТЫ? 
1. Крупные компании (склады, супермаркеты, заводы) обращаются к нам, 

когда не могут найти нужных сотрудников для выполнения временной или 
постоянной работы. 

2. Мы находим и предоставляем им работников, которые оформлены у нас 
и фактически являются сотрудниками SUN ONE. 

3. Мы добиваемся значительно большей оплаты труда для наших 
сотрудников, поэтому ваш заработок будет примерно на 20% выше, чем у 
штатных работников компании клиента. 

- больше денег — примерно на 20% больше, чем обычно 
- больше свободы — вы сами определяете удобный график работы 
- стабильные выплаты — заработная плата будет поступать на вашу 

карту каждые 2 недели 
- бесплатно — Услуги Sun One для вас совершенно бесплатны. 
ПАРТНЕРСКАЯ ПРОГРАММА: 
РАССКАЖИТЕ О РАБОТЕ ВАШИМ ДРУЗЬЯМ И ПОЛУЧАЙТЕ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ВСЕ ВРЕМЯ ПОКА ОНИ БУДУТ РАБОТАТЬ С SUN ONE 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 04701, м. Київ, вул. Верхній Вал 4В, оф. 416 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Семеніхіна Валерія 
Тел.: +38 (095) 290-77-35 
E-mail: v.semenihina@sumone.com.ua  
 
 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА 
МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» 
 
www.khladoprom.com  

 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАБРИКА 

МОРОЗИВА ХЛАДОПРОМ» - виробник морозива в Україні. Потужності 
виробництва дозволяють виробляти понад 100 тонн морозива на добу. 
Асортимент становить більше 80 видів морозива, яке виготовляється під 
торговою маркою "ХЛАДИК". 

mailto:v.semenihina@sumone.com.ua
http://www.khladoprom.com/
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Контактна інформація: 
Адреса: 61046, м. Харків, вул. Хабарова,1 
 
Контактна особа: 
Відділ з підбору та розвитку персоналу 
Тел.: +38 (093) 610-15-21, (057)-754-44-20 
E-mail:  resume@khladoprom.com  

 
 

 

Клуб Здорового Способу Життя 
 
http://veselka-club.ru/programmes1/  

 
Клуб Здорового Способу Життя працює з 2012 року (6 років). Надає послуги 

в області формування здорових звичок харчування (індивідуальні консультації, 
заняття циклу Архітектура харчування, організація та проведення заходів, 
пов'язаних із ЗСЖ - фітнес, косметичний догляд і т.ін.). 

 
Контактна інформація: 
61022, Харків, вул. Сумська 51, офис 13. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Юрченко Олена Миколаївна 
Тел.: +38 (067) 684-32-74 
E-mail:  slavian7@gmail.com  
 
Вакансії: 
- Консультант; 
- Копірайтер; 
- Менеджер з реклами; 
- Молодший партнер організатора Клуба ЗСЖ. 

 
 

 

Software Systems and Applications 

 
IT компанія 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61000, м. Харків, проспект Московський, 179б. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Лагунова Анна Володимирівна 
Тел.: +38 (057) 764 91 30 
E-mail: hr@ssa-outsourcing.com 

mailto:resume@khladoprom.com
http://veselka-club.ru/programmes1/
mailto:slavian7@gmail.com
mailto:hr@ssa-outsourcing.com
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Державне підприємство  
"Харківське конструкторське  
бюро з машинобудування імені              
О.О. Морозова" 
 
www.morozov.com.ua 

 
Харківське конструкторське бюро по машинобудуванню імені О.О. 

Морозова - державне підприємство, яке є провідним розробником 
бронетанкової техніки в Україні. ДП «ХКБМ» спеціалізується головним чином 
на розробці та виробництві бронетанкової техніки. Компетенція ДП «ХКБМ» у 
даній сфері є всеосяжною і охоплює весь процес створення того або іншого 
зразка, від першої лінії на кресленні і до наступного вдосконалення машини, 
яка вже експлуатується. Крім того, ДП «ХКБМ» займається конструюванням і 
виготовленням інженерної техніки, а також високотехнологічних засобів 
навчання для бойових броньованих машин. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 126 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Мошніна Тетяна Леонідівна 
Тел.: (057) 757-41-76 
E-mail: morozov@morozov.com.ua   
 
Вакансії: 
- Інженер-конструктор; 
- Інженер-технолог; 
- Фахівець в галузі інженерних розрахунків; 
- Інженер-програміст. 

 
 
 

 

ТОВ Прогрестех-Україна 
 
www.progresstech.ua  

 
Компанія Прогрестех-Україна надає інженерні послуги провідним світовим 

виробникам авіатехніки, підприємствам транспортної та промислової 
інфраструктури. Входить до лідируючої трійки інженерно-конструкторських 
центрів України. Основний партнер і замовник Прогрестех-Україна - компанія 
Boeing. 

 Спільно з найбільшими технічними університетами країни Прогрестех-
Україна реалізує комплекс соціально-освітніх проектів та навчальних програм з 
метою розвитку української інженерної школи і підтримки талановитої молоді. 

 Компанія заснована в 2007 році. Входить до складу міжнародної Групи 
компаній Прогрестех. Локації підрозділів Прогрестех-Україна - два інженерних 
центру в Києві, по одному в Харкові і Львові. 

  

http://www.morozov.com.ua/
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Контактна інформація: 
Адреса: 4116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Максим Гладський 
Тел.: +38 (067) 464-77-92 
E-mail: maksym.gladskyi@progressteh.ua  
 
Вакансії: 
- Інженер-конструктор; 
- Інженер з міцності; 
- Інженер-технолог. 

 
 
 
 

 

KERNEL 
 
www.kernel.ua  

 
Кернел - провідний у світі та найбільший в Україні виробник та експортер 

соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з 
регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Свою продукцію компанія 
експортує більш ніж в 60 країн світу.  

Кернел формує еліту харчової промисловості нового покоління. Завдяки 
програмі «Кернел Шанс» більше ста студентів, без досвіду роботи, щороку 
розпочинаюсь свою кар’єру в компанії. Виростити управлінців нового покоління 
- це основне завдання програми! 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 01001, м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 3 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Олена Бардзік 
Тел.: (050)311-65-89 
e-mail: o.bardzik@kernel.ua  
Група ФБ: https://www.facebook.com/groups/karyera.kernel/  
 
Вакансії: 
- Програми стажування: 
- Електрик 
- Енергетик 
- Молодший інженер з охорони праці 
- Технік-лаборант 
- Інженер-технолог 
- Механік 
 
 
 
 
 

mailto:maksym.gladskyi@progressteh.ua
http://www.kernel.ua/
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ВМГО «АЙСЕК в Україні» 
 
www.aiesec.ua  

 
AIESEC - міжнародна молодіжна організація, що надає можливість молоді 

розвинути свої лідерські та професійні якості для здійснення позитивного 
впливу на суспільство. Ми розвиваємо лідерство серед молоді за допомогою 
міжкультурних обмінів та стажувань. Ми віримо в те, що усвідомлене і 
глобально спрямоване лідерство може допомогти нам у вирішенні світових 
актуальних проблем. Ми надаємо молодим людям міжнародну платформу, де 
вони стають впевненішими, отримують досвід, інколи помиляються, але 
швидко навчаються на практиці. Світу потрібні молоді люди з розвиненими 
лідерськими навичками. І лідерство, яке розвиває AIESEC, полягає в 
наступному:  

- Розумінні себе: своїх цінностей, сильних та слабких сторін 
- Орієнтація на результат: здатність адаптуватися і діяти чітко в будь-

яких ситуаціях 
- Здібності надихати і вести інших людей: завдяки ефективним 

комунікаціям в різних умовах (середовищах) 
- Громадянин світу: прагнення змінити світ на краще, інтерес у 

вирішенні світових проблем 
Ми є глобальною мережею молодих лідерів, які прагнуть покращити себе і 

суспільства навколо. Ми захоплюємося світовими питаннями, розвитком 
лідерства, культурним розумінням і навчанням шляхом отримання практичного 
досвіду. 

AIESEC не має заздалегідь визначених або офіційно прийнятих політичних 
тенденцій або поглядів. 

AIESEC не є дочірньою або залежною частиною від жодних органів у своїй 
роботі, стійкості та рішеннях. 

Ми маємо консультативний статус при Економічній та соціальній раді ООН 
(ECOSOC), афільовані з ДОІ ООН, є членами ICYMO та визнані ЮНЕСКО. 

AIESEC був заснований у 1948 році в 7 країнах Європи студентами Jean 
Choplin (Франція), Bengt Sjøstrand (Швеція), and Dr. Albert Kaltenthaler 
(Німеччина). Через понад 65 років історії ми є в 126 країнах та територіях світу. 
В Україні AIESEC діє з 1994 року. 
 

Контактна інформація: 
Адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Сиромолотова Ксенія 
Тел.: +380954225204 
E-mail: kseniia.syromolotova@aiesec.net  
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Державне підприємство 
«Харківський машинобудівний 
завод «ФЕД»» 
 
http://www.fed.ua  

 
ДП "ХМЗ "ФЕД" - це виробниче підприємство, яке займає лідируючі позиції 

в Україні по виготовленню, сервісному обслуговуванню та вдосконаленню 
агрегатів для авіаційної, космічної, бронетанкової галузей та галузі 
залізничного транспорту. 

  
Контактна інформація: 
Адреса: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 132. 
 
Контактна особа: 
ПІБ:  Сургіна Ганна Володимирівна 
Тел.:  +38 (095) 290-98-44 
E-mail:  fed_personnel@ukr.net  
  
Вакансії: 
- Інженер-технолог; 
- Інженер-конструктор; 
- Економіст з планування; 
- Економіст з нормування праці та заробітної плати; 

- Спеціаліст-аналітик з дослідження товарного ринку. 
 
 
 

 

Приватне акціонерне товариство 
«Пологівський 
олійноекстракційний завод» 
 
www.mezpology.zp.ua 

 
Олійножирова промисловість 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 70600, Запорізька обл., м. Пологи вул. Ломоносова, 36  
 
Контактна особа: 
ПІБ: Рибалка Нінель Георгіївна 
Тел.: +38 (099) 068-97-92 
E-mail:  n.ribalka@mezpology.zp.ua  

 
 
 

http://www.fed.ua/
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SimCorp Ukraine 
 
https://www.simcorp.com/  

 
SimCorp - міжнародна продуктова IT компанія, провідний у світі 

постачальник єдиної інтегрованої системи для управління інвестиціями зі штаб-
квартирою у місті Копенгаген, Данія.  

Наш продукт, SimCorp Dimension, використовується міжнародними 
фінансовими установами та інвестиційними фондами.  

Розробка продукту — Копенгаген, Київ, Лондон та Бад-Хомбург.  
Бізнес-одиниці — Північна, Південна, Центральна Європи, Великобританія, 

Азія та Північна Америка. 
Ключові факти про нас:  
- 40+ років досвіду на ринку; 
- 20%+ доходу інвестується у R&D; 
- 1300+ співробітників по всьому світу; 
- 180+ клієнтів, майже половина (46%) топ-100 компаній світу з 

управління активами обрали наше рішення; 
- 16k+ щоденних користувачів SimCorp Dimension. 
З 2006 року SimCorp представлений на IT ринку України.  
 
Контактна інформація: 
Адреса: 03142, м. Київ, вул. Стуса 35/37 
 
Контактна особа: 
ПІБ:  Дарина Блащук  
Тел.:  +38 (050) 332-45-12 
E-mail:  dbla@simcorp.com 
 
 

 

ПрАТ «КОЛОС.» 
 
http://www.glencore.com/ 

 
Промисловість; до 250 осіб; переробка насіння соняшника (виробництво 

соняшникової олії). 
ПрАТ “КОЛОС.” - український виробник соняшникової олії, що входить в 

міжнародну групу компаній GLENCORE. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 62364, Харківська обл., Дергачівський р-н, смт. Пересічне, вул. 

Центральна 1 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Царьова Ірина  
Тел.: 050-486-76-17 
E-mail: iryna.tsarova@pmz.com.ua  
 
Вакансії: 
- лаборант хімічного аналізу (сировина, готова продукція); 
- апаратник-екстракторник. 

https://www.simcorp.com/
mailto:dbla@simcorp.com
http://www.glencore.com/
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FactorWebSolutions 
 
websolutions.factor.ua  

 
Ми - продуктова компанія «FactorWebSolutions». Наша команда існує 5 

років, нараховує більше 30 професіоналів своєї справи та спеціалізується на 
комплексних рішеннях у сфері розробки, дизайну та просування web-продуктів: 
від інтернет-порталів до ERP-систем. 

 
Контактна інформація: 
Адреса:  61002, м. Харків, вул. Сумська, 106-а 
 
Контактна особа: 
ПІБ:  Маркова Тетяна 
Тел.:  +38 (066) 476-98-44 
E-mail:  t.markova@factor.ua  
  
Вакансії: 
- CRM developer; 
- Middle Front-end developer (React); 
- Web-дизайнер; 
- Інтернет-маркетолог. 
 
 
 

 

ТОВ ВК «IндастрI» 
 
http://www.industry-ukraine.com.ua/  

 
Завод металлоконструкций 
 
Контактна інформація: 
Адреса: м. Харків, вул. Лозовська,3 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Анна 
Тел.: +38-099-682-94-41 
E-mail: t.kolesnik@industry-ukraine.com.ua  
 
Вакансії: 
- Зварювальники; 
- Малярі; 
- Фрезерувальники; 
- Штампувальники; 
- Налагоджують прокатних станів; 
- Слюсар. 
 
 

mailto:t.markova@factor.ua
http://www.industry-ukraine.com.ua/
mailto:t.kolesnik@industry-ukraine.com.ua
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ТОВ «Мастер Сервис» 
 
rabota.msgroup.ua  

 
Компанія "Мастер Сервис" надає послуги з ремонту автомобілей і продажу 

автозапчастин на легкові автомобілі. Ми успішно розвиваємося понад 20 років, 
виробляємо та експортуємо обладнання для діагностики агрегатів, 
співпрацюємо зі світовими виробниками - і ми не залишимося на досягнутому.  

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61030, м. Харків, вул. Біологічна, 18 
 
Контактна особа: 
ПІБ:  Карягіна Олена 
Тел.:  +38 (095) 302-64-09, +38 (067) 570-57-88 
E-mail:  e.karyagina@masterservice.ms  
  
Вакансії: 
- Комірник; 
- Автослюсар; 
- Спеціаліст з продажу; 
- Спеціаліст з ціноутворення; 
- Економіст; 
- Менеджер по міжнародним продажам. 
 
 

 

ТОВ «Южгіпроруда» 
 
http://www.uzgiproruda.com.ua  

 
ТОВ «Южгіпроруда» комплексна генеральна проектно-вишукувальна 

організація з проектування нових і реконструкції діючих кар’єрів, шахт, рудників, 
дробильно-сортувальних, збагачувальних, агломераційних, об’єктів 
транспортного, енергетичного, ремонтного господарства та об’єктів житлово-
цивільного призначення гірничорудних підприємств. 

За проектами ТОВ «Южгіпроруда» побудовано більше 30 гірничих 
підприємств по видобуванню та переробці залізних і марганцевих руд, 
флюсової сировини (вапняки і доломіт), сировини для вогнетривкої 
промисловості і будівельних матеріалів та понад 100 кар’єрів, шахт, рудників і 
різних фабрик.  

У штаті підприємства 100 інженерно-технічних працівників. 
Цікава робота, стабільна заробітна плата. 
  
Контактна інформація: 
Адреса: 61058, м. Харків, вул. Ромена Роллана,12 

mailto:e.karyagina@masterservice.ms
http://www.uzgiproruda.com.ua/
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Контактна особа: 
ПІБ: Цибань Петро Вікторович 
Тел.: +38 (050) 400-34-23 
E-mail:  ruda@uzgiproruda.com.ua 
 
 
 

 

Source IT 
 
https://sourceit.com.ua/  

 
Source IT вже більше 5 років допомагає студентам освоювати нові IT-

професії, а компаніям - знаходити грамотних фахівців.  
Ми займаємося навчанням IT фахівців в різних напрямках, таких як QA та 

QA Automation, JavaScript , Java (basic and advanced), PHP Web-development, 
HTML / CSS, Web Design, IT Sales, SEO  та ІТ HR Recruiter. 

Однак Source iT - це не джин з лампи. У нас немає суперсили перетворити 
всіх охочуючих в айтішників. Але ми чудово допомагаємо тим, хто хоче, вчиться 
і працює над собою. 

Щоб допомогти вибрати потрібний напрямок, ми даємо пройти 
діагностичний тест на профорієнтацію і кличемо на тематичні тусовки. Щоб 
зробити професіоналами - знаходимо кращих практиків з талантом вчителя. 
Щоб тримати в тонусі - влаштовуємо воркшопи з вузькими темами. 

В результаті ви отримуєте цікаву і затребувану професію, а галузь - 
готового до роботи фахівця. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61057, м. Харків, пров. Театральний, 4, 3 поверх. 
 
Контактна особа: 
Тел.: +38 (066) 553 22 22, +38 (099) 034 23 61 
E-mail: info@sourceit.com.ua 
 
 
 

 

ТОВ «Півот» 
 
dealist.solutions 

 
Аутсорсинговий контакт центр, який співпрацює з різними компаніями зі 

всього світу.  
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61145, м. Харків, вул. Космічна, б. 21 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Шмакова Наталія Олександрівна 
Тел.: +38 (093) 655-69-43 
E-mail:  shmakova@dealist.com.ua  

 

mailto:ruda@uzgiproruda.com.ua
https://sourceit.com.ua/
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АТ «Новий Стиль» 
 
nowystyl.com.ua 

 
На сьогодні компанія «Новий Стиль» - лідер у виробництві офісних крісел 

та стільців в СНД та Східній Європі. Мебель під торговою маркою Nowy Styl 
вибирають споживачі у 20 країнах світу. Завдяки зусиллям 2500 співробітників, 
що працюють на виробництві загальною площею 100 000 кв. м, компанія 
випускає більше 4000000 крісел та стільців щороку. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61020, м. Харків, Григорівське Шосе, 88 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Панькова Олена Анатоліївна 
Тел.: +38 (066) 705-80-51 
E-mail: pankova_ea@nowystyl.com.ua  
 
Вакансії: 
- Інженер-конструктор; 
- Інженер-технолог; 
- Бухгалтер;  
- Інженер служби підтримки erp-систем; 
- Графічний дизайнер; 
- Sales support specialist (european market); 
- Разработчик баз данных ms sql (dwh/etl/bi); 
- Специалист по учёту. 

 
 

 

ФОП «Пересада» 

 
Приватне підприємство з виробництва безалкогольних напоїв 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 63002, м. Валки, вул. Полтавська, буд. 47-Б 
 
Контактна особа: 
ПІБ:  Горячева Анна Анатоліївна 
Тел.:  +38 (099)-400-94-85 
E-mail:  Anzzzj@gmail.com 
 
 

mailto:pankova_ea@nowystyl.com.ua
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Intetics 
 
https://intetics.com/careers  

 
Intetics міжнародна IT-компанія з більш ніж 25-річним досвідом, провідна 

аутсорсингова компанія з центрами розробки в Україні (Київ, Харків, Львів), 
Білорусі (Мінськ) та Польщі (Краків) й представництвом в США (Чикаго), 
Германії (Дюссельдорф) та Великобританії (Лондон). 

Intetics – це: 
- 500+ співробітників: с різноманітними хобі та інтересами, разом з цим, 

зі спільною рисою – високим рівнем професіоналізму. 
- 400+ цікавих проектів, включно проекти у сфері IoT, AI, роботизації та 

роботи з геоданими. 
- 200+ компаній – партнерів, від високотехнологічних стартапів до 

членів Fortune 500. 
- сертифікації за стандартами ISO 9001 та ISO 27001, партнер MGP. 
Детальніше про компанію та кар’єрні можливості: https://intetics.com/careers  
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61145, м. Харків, вул. Новгородська, 3Б  
 
Контактна особа: 
ПІБ: Усова Тетяна 
Тел.: +38 (096) 933-59-90 
E-mail:  t.usova@intetics.com  
 
Вакансії: 
- Software Development; 
- RPA; 
- GIS. 

 

 

 

Global Work  
 
www.globalwork-ua.com  

 
Надання інформації  з можливості легального працевлаштування за 

кордоном. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61054, м. Харкiв, вул. Академiка Павлова, буд . 120 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Гізело Олена Іванівна 
Тел.: +38 098 730 730 3, +38 066 864 03 08 
E-mail:  globalwork-ua@ukr.net  

https://intetics.com/careers
https://intetics.com/careers
mailto:t.usova@intetics.com
http://www.globalwork-ua.com/
mailto:globalwork-ua@ukr.net
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ТОВ «ЩЕДРО» 
 
http://schedro.ua/  

 
Компанія «ЩЕДРО» - лідер у виробництві маргаринової і соусної продукції 

в Україні: майонези, кетчупи, соуси, гірчиці, столові та м‘які маргарини, 
спеціалізовані промислові жири. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Магер Наталя Вікторівна 
Тел.: +38 (095) 230-72-19 
E-mail: mager@schedro.ua  
 
Вакансії: 
- Інженер-технолог; 
- Інженер-лаборант; 
- Керівник зміни. 

 
 
 

 

KPMG 
 
www.kpmg.ua  

 
KPMG – міжнародна мережа незалежних фірм, що надають аудиторські, 

податкові та консультаційні послуги. В офісах KPMG у 154 країнах працює 200 
000 професіоналів. 

KPMG в Україні працює з 1992 року. Сьогодні офіси KPMG відкриті у Києві 
та Львові. KPMG в Україні надає аудиторські та консультаційні послуги з 
податкових, юридичних та фінансових питань.  

Ми тісно співпрацюємо з нашими клієнтами, допомагаючи їм у питаннях 
зниження ризиків та реалізації можливостей для їхнього бізнесу.  

Метою своєї діяльності KPMG бачить перетворення професійних знань у 
реальну економічну вигоду в інтересах своїх клієнтів, співробітників і 
міжнародних ринків капіталу. 

KPMG – одне з найкращих місць, де можна набути досвід у міжнародному 
бізнесі, працюючи над проектами для великих українських та міжнародних 
компаній. Ми зацікавлені в залученні талановитих спеціалістів, які можуть 
надавати широкий спектр комерційних послуг нашим клієнтам в усьому світі, 
допомагаючи їм ефективно вирішувати найважливіші питання бізнесу. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: Київ, 01010, вул. Московська, 32/2 
Контактна особа: 

http://schedro.ua/
mailto:mager@schedro.ua
http://www.kpmg.ua/
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ПІБ: Галина Левчук 
Тел.: +38 (095) 288-42-69 
E-mail:  glevchuk@kpmg.ua  
 

 

 

Procter and Gamble 
 
www.pgcareers.com  

 
Procter & Gamble – міжнародна FMCG-компанія, що пропонує споживачам 

усього світу одне з найширших портфоліо якісних та інноваційних брендів, 
серед яких Always, Ariel, Blend-a-Med, Fairy, Gillette, Head & Shoulders, Lenor, 
Oral-B, Pampers, Pantene і Tide. P&G веде діяльність у 70 країнах світу, в Україні 
працює з 1993 року 

 
Контактна інформація:  
вул. Набережно-Хрещатицька, 13/5а, м. Київ 04070 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Пасенко Назарій 
E-mail: pasenko.n@pg.com  
 
Вакансії: 
Програми стажування за напрямками: 
- PROCESS ENGINEER; 
- IT; 
- SALES; 
- CUSTOMER LOGISTIC; 
- FINANCE & ACCOUNTING; 
- HR. 

 
 

 

«Фавикон» 
 
https://favicon.com.ua  

 
Виробництво стретч пленки, оптова торгівля. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61108, м. Харків, вул. Залеская, 26 
  
Контактна особа: 
Тел.: +38 (067) 573-01-57, (057) 701-35-54 
E-mail:  info@favicon.com.ua  

mailto:glevchuk@kpmg.ua
http://www.pgcareers.com/
mailto:pasenko.n@pg.com
https://favicon.com.ua/
mailto:info@favicon.com.ua
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ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» 

 
ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» є провідним підприємством нафтохімічної 

промисловості України, яке має розгалужені міжнародні контакти. Основні 
продукти виробництва – етилен, пропілен, вінілхлорид, поліетилен, 
поліхлорвініл суспензійний, каустична сода та інші. Основні експортні ринки – у 
Польщі, Угорщині, Румунії, країнах Балтії, Туреччині, Чехії, Білорусі, Молдові, 
Індії та ін.  

Основні виробництва: виробництво етилену і поліетилену, виробництво 
полівінілхлориду суспензійного і каустичної соди 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 77306, Івано-Франківська обл., м.Калуш, вул. Промислова, 4 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Тітова Любов Корнелівна 
Тел.: +38-034-727-35-06 
E-mail: personal@knh.com.ua  
 
Вакансії: 
- Апаратники хімічних виробництв; 
- Електромонтери; 
- Слюсарі квптаа; 
- Слюсарі-ремонтники. 
 
 
 

 

STV group 
 
www.stv.group  

 
STV group — более 20 лет успеха на рынке Украины! 
Мы предоставляем услуги по дистрибуции товаров FMCG. В нашем 

портфеле представлены более 50 брендов ведущих мировых производителей 
— Procter & Gamble, Mondelēz, Jacobs, Nestle Purina, Чумак. Мы являемся 
дистрибьютором национального масштаба! 

Среди наших партнеров — национальные и региональные торговые сети, 
магазины различных форматов. Мы сотрудничаем с корпоративными 
клиентами и обеспечиваем продукцией сегмент HoReCa. 

Штат сотрудников STV group непрерывно растет. На данный момент в 
штате Компании работает около 3000 высококвалифицированных 
специалистов по всей Украине, что обеспечивает высокий уровень сервиса для 
наших клиентов. В основе нашего успеха — постоянное внедрение инноваций, 
обучение сотрудников, обмен опытом с зарубежными коллегами. Мы 
планомерно инвестируем в высокие технологии и развитие персонала. 

 

mailto:personal@knh.com.ua
http://www.stv.group/
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Контактная информация: 
Адрес: 62490, Харьковская обл., с. Котляры, ул. Озерная, 9 
ПІБ: Бондаренко Ирина Викторовна 
Тел.: 380503279400 
E-mail: iryna.bondarenko@stv.group  
 
Вакансии: 
- Мерчендайзер; 
- Торговый представитель с авто; 
- Транспортный логист; 
- Специалист отдела логистики; 
- Аналитик отдела трейдмаркетинга. 
 
 
 
 
 

 

ПрАТ «Філіп Морріс Україна» 
 
https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/about-
us/overview  

 
«Філіп Морріс Інтернешенл» – провідна міжнародна тютюнова компанія, 

продукція якої продається в близько 180 країнах, а кількість співробітників 
нараховує понад 82 000 працівників у всьому світі. 

 Сьогодні «Філіп Морріс Інтернешнл» (ФМІ) представлена в Україні 
двома афілійованими компаніями: ПрАТ «Філіп Морріс Україна» та ТОВ «Філіп 
Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн».  

 У сучасному виробничому центрі у Харкові та Київському головному 
офісі ПрАТ «Філіп Морріс Україна», а також у ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд 
Дистриб’юшн» та його 12 регіональних офісах по всій країні працює понад 1 300 
співробітників.  

У цьому році компанія ПрАТ «Філіп Морріс Україна» була сертифікована як 
Найкращий роботодавець 2018 року незалежною європейською організацією 
«Інститут найкращих роботодавців» (Top Employers Institute). 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 62482, Польовий в’їзд, 1, Селище Докучаєвське, Харківський 

район, Харківська область 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Павленко Ельміра 
Тел.: 057-786-77-69 
E-mail: elmira.pavlenko@contracted.pmi.com 
 
 

 
 

mailto:iryna.bondarenko@stv.group
https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/about-us/overview
https://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/about-us/overview
mailto:elmira.pavlenko@contracted.pmi.com
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ТОВ Фабрика «Вариант» 
 
www. variant.kharkov.com   

 
ТОВ Фабрика «Вариант» входить до виробничої корпорації з п'яти 

підприємств, які займаються обробкою металу (штампування, прокат, порезка 
та ін.) Та виробництвом обладнання для його обробки. 

Уже на протязі багатьох років ТОВ Фабрика «Вариант» продає свою 
продукцію в 32 країнах світу: Саудівська Аравія, Емірати, Кувейт.Ліван, 
Польща, Білорусь, Фінляндія, Германія та т .д. Вона конкурентоспособна на 
світовому ринку і відповідає всім світовим стандартам! 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61070, м. Харків, вул. Шевченко, 325 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Наталія 
Тел.: +38 (050) 404-71-41 
E-mail: personal.variant@gmail.com  
 
 
Вакансии:  
- Менеджер ВЭД; 
- Інженер-проектировщик: 
- Інженер-конструктор; 
- Інженер-технолог; 
- Оператор ЧПУ; 
- Мастер на виробництво; 
- Інженер по охороні праці: 
- Контролер ОТК. 
 
 

 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Харківенергоремонт» 
 
www.khaer.com.ua  

 
ТОВ «Харківенергоремонт» надає послуги з інжинірингу, проектування, 

діагностування, дефектації, постачання обладнання, вибору підрядників, 
управління проектом, включаючи нагляд за роботами і виконання робіт на 
майданчику, пуску в експлуатацію, гарантійного та післягарантійного 
обслуговування в проектах, пов'язаних з монтажем, модернізацією, 
реконструкцією, відновленням, ремонтом блоків теплових електростанцій, 
гідроелектростанцій, турбінних цехів атомних електростанцій потужністю до 
1000 МВт з постачанням запасних частин для ремонтів. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61017, м. Харків, вул. Сіриківська, буд. 1 
Тел. приймальні: +38(057)728-41-51 

mailto:personal.variant@gmail.com
http://www.khaer.com.ua/
http://www.variant-factory.eu/
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Контактна особа: 
ПІБ: Панченко Сергій Павлович - Головний інженер 
Тел.: +38(050)939-57-72 
E-mail:  ukr.khaer@gmail.com 
 
 
 
 

 

Телесенс IT 
 
http://www.telesens.ua  

 
Компанія «Телесенс» - розробник та постачальник програмних продуктів та 

ІТ-послуг, переважно для телекомунікаційного ринку, зі штаб-квартирою в 
Лондоні і центром розробки в Україні - заснована в 1998 році. 

Наша місія - підтримувати своїх клієнтів у досягненні їх цілей, якими б 
амбітними вони не були. 

Telesens Product Line (Telesens PL) - стратегічна бізнес-одиниця компанії, 
що спеціалізується на виробництві програмних продуктів для провайдерів 
телекомунікаційних послуг в областях взаєморозрахунків, оптового білінгу, 
розрахунків за контент, управління торгівлею трафіком та ін. 

Telesens Custom Solutions (Telesens CS) - стратегічна бізнес-одиниця, що 
виконує замовні проекти для широкого кола клієнтів по всьому світу, зокрема 
телекомунікаційних операторів, системних інтеграторів, розробників 
програмних продуктів, виробників мережевого устаткування та інших 
замовників ІТ-послуг. 

Серед клієнтів компанії «Телесенс»: T-Systems (Німеччина), Nokia Siemens 
Networks (Фінляндія), EADS Multicoms (Франція), МТС-Україна, Укртелеком, 
Київстар (Україна), Atos Origin AG (Швейцарія), Казахтелеком (Казахстан), 
СМАРТС (Росія), Ucell (Узбекистан), life :) (Білорусь), AVOlogic (США) та ін. 

У зв'язку з постійним розширенням нашої компанії та укладенням нових 
контрактів ми зацікавлені у висококваліфікованих ІТ фахівцях - керівниках 
проектів, аналітиках, програмістів, тестувальників - здатних проявити себе у 
творчій індивідуальної та командної роботи, переважно з використанням 
Oracle, Java, .NET і J2EE. 

Соціальні програми: Компанія «Телесенс» забезпечує різнобічні соціальні 
програми для співробітників, які мають вигідні переваги: комфортні умови праці 
в сучасному офісі, компенсаційні програми різної спрямованості, безкоштовне 
навчання та сертифікація, проведення корпоративних заходів, 28-денну 
відпустку, оплачуваний лікарняний та ін. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61001, м. Харків, вул. Молочна, 38. 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Плига Наталія Олександрівна 
Тел.: +38 (050) 325-52-10 
E-mail: hr@telesens.ua 
 

mailto:ukr.khaer@gmail.com
http://www.telesens.ua/
mailto:hr@telesens.ua
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UBC PROMO 
 
http://www.beer-co.com/  
https://www.facebook.com/UBC-Promo-
2121135318113135/  

 
UBC PROMO - провідний український виробник промо-продукції для 

України, країн СНД, Східної та Західної Європи. Ми №1 з виробництва промо-
продукції в Східній Європі. Нашу продукцію можна зустріти в самих різних 
куточках нашої планети. 650 співробітників UBC PROMO кожен день роблять 
наш світ яскравішим і цікавішим. 

UBC PROMO - ведущий украинский производитель промо-продукции для 
Украины, стран СНГ, Восточной и Западной Европы. Мы №1 по производству 
промо-продукции в Восточной Европе. Нашу продукцию можно встретить в 
самых разных уголках нашей планеты. 650 человек UBC PROMO каждый день 
делают наш мир ярче и интереснее. 

 
Контактная информация: 
Адреса: 61157, г. Харків,  ул. Селянська, б. 110 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Вадим Ганчук 
Тел.: +38(050) 343-62-99 
 
Вакансії: 
- Інженер-конструктор; 
- Менеджер з постачання; 
- Робочі професії (у тому числи як тимчасова погодинна робота). 

 
 
 

 

ТОВ «ТАПМЕДІА» 
 
tap.ua  

 
Tapmedia - консалтинг-компания, которая предоставляет услуги по 

созданию  полнофункциональных IT продуктов и бизнесов “под ключ” в сфере 
Digital Marketing и Ad Tech. 

Tapmedia в цифрах: 
- 5 лет успешной деятельности. 
- 400+ сотрудников. 
- 5 офисов по Украине. 
- 170+ успешных проектов. 
 

http://www.beer-co.com/
https://www.facebook.com/UBC-Promo-2121135318113135/
https://www.facebook.com/UBC-Promo-2121135318113135/
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Контактна інформація: 
Адреса: 61002, м. Харків, ул. Міроносицька, 72 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Височіна Олена Вячеславівна 
Тел.: +38 (067) 239-16-17 
E-mail: elena.vysochina@tap.ua  
 
 

 

ТОВ «Сільпо-Фуд» 
 
www.silpo.ua/work  

 
У чому секрет успіху «Сільпо»? У широкому асортименті товарів, їхній 

якості й свіжості, в інноваційності та креативності мережі. Але найбільша наша 
цінність – це люди. Вони – приязні й уважні, віддані та наполегливі, завдяки їм 
ваші покупки в «Сільпо» надзвичайно приємні. Ми дбаємо, щоб наші 
співробітники почувалися на роботі впевнено й комфортно, тому щороку 
проводимо внутрішнє опитування, за результатами якого впроваджуємо зміни. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61135, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 42 
 
Контактна особа: 
ПІБ:  Білякова Інна Олександрівна 
Тел.: +38 (099) 955-60-42 
E-mail:  i.biliakova@fozzy.ua  
 
 

 

Національна гвардія України  
5 слобожанська бригада 
патрульний батальон 
 
http://ngu.gov.ua  

 
Контактна інформація: 
Адреса: м. Харків вул. Семінарська 22. 
 
Контактна особа: 
Тел.: 380953556805 
E-mail: Patrulngu@gmail.com  
 
Вакансії: 
- Військовослужбовець. 

mailto:elena.vysochina@tap.ua
http://www.silpo.ua/work
mailto:i.biliakova@fozzy.ua
http://ngu.gov.ua/
mailto:Patrulngu@gmail.com
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ТОВ «МАКСНЕТ» 
 
https://maxnet.ua/  

 
"МАКСНЕТ" — оператор зв'язку, що надає повний комплекс 

телекомунікаційних послуг, в числі яких інтернет, телебачення, телефонія та 
послуги Дата-центру. 

Компанія прагне зробити інформаційну систему передачі даних доступною 
кожному, хто живе в Україні та за її межами. 

Кожен із 16 років існування компанії ставав новим рівнем її розвитку. 
Сьогодні в "Макснет" працюють більше 100 співробітників, впроваджені нові 
напрямки діяльності, укладаються угоди з партнерами з різних країн світу. 

Команда "Макснет" чекає на всіх, хто поділяє прагнення до розвитку та 
самовдосконалення, цікавиться технологіями і шукає нові можливості. 

 
Контактна інформація: 
 м. Харків, пр. Московський, 19/23 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Яна 
Тел.: +38 (050) 398-65-97 
E-mail:  job@maxnet.ua 
 
 

 

Індустріальна група УПЕК  
 
http://upec.ua/about/  

 
Індустріальна група УПЕК – одна з найбільших в Україні приватних 

компаній, що спеціалізуються в машинобудівному бізнесі, виробник 
комплектуючих, вузлів і устаткування для залізничної, автомобільної, 
сільськогосподарської, машинобудівної і металургійної галузей. 

Наша компанія заснована в 1995 році і сьогодні розвивається, як 
клієнтоорієнтована інженерна індустріальна група. Наша місія: розвивати 
високоінтелектуальну індустрію як основу економіки країни і бути лідером в 
області інженерних розробок для базових галузей промисловості. 

Як компанія, орієнтована на майбутнє, ми інвестуємо значні кошти в 
дослідну діяльність і технічні розробки. Науково-технічна база ІГ УПЕК включає: 
Об'єднаний інженерний центр, управління розвитку продуктів, профільні 
інженерні центри. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61038, м. Харків, вул. маршала Батицького, 4 

https://maxnet.ua/
mailto:job@maxnet.ua
http://upec.ua/about/
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Контактна особа: 
ПІБ: Малько Олена 
Тел.: +38 (050) 302-16-31 
E-mail: malko@upec.ua 
 
 

 

ООО «Харьковский завод 
«Полимерконтейнер»» 
 
http://hzpk.ua/  

 
Харківський завод «Полимерконтейнер» почав працювати з 1996 року (з 

1924 до 1995 року називався заводом «Хімпобутвиробів») - один з найбільших 
виробників поліпропіленової упаковки в Україні, що підтверджується 
численними нагородами і величезною кількістю задоволених клієнтів. 

Основні напрямки діяльності: 
- Виробництво м'яких поліпропіленових контейнерів «біг-бег» для 

сипучих вантажів; 
- Виробництво м'яких нестандартних багаторазових контейнерів 

великої вантажопідйомності; 
- Виробництво стрічок (стропна, ремінна, буксирувальна, зав'язка); 
- Виготовлення текстильних строп вантажопідйомністю до 25 т; 
- Виготовлення поліетиленової плівки; 
- Вторинна переробка полімерів (поліетилен високого тиску, поліетилен 

низького тиску); 
- Флексографічний друк; 
- Виробництво вкладишів у вантажні вагони і в морські контейнери; 
- Виробництво великогабаритної упаковки. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: г. Харьков, ул. Копыловская, 31. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Князева Ольга Леонідівна 
Тел.: 067-001-20-00 
E-Mail: hr2@hzpk.com.ua 
 
Вакансії: 
- Машинист экструдера; 
- Технолог; 
- Менеджер по продажам; 
- Механик; 
- Швея; 
- Грузчик; 
- Грануляторщик; 
- Менеджер по продажам. 
 
МЫ ВАС ВСЕМУ НАУЧИМ!!! 
 

mailto:malko@upec.ua
http://hzpk.ua/
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Державне підприємство  
«Завод імені В.О. Малишева» 
 
www.malyshevplant.com  

 
Державне підприємство «Завод імені В.О. Малишева» – унікальне 

багатопрофільне підприємство транспортного й енергетичного машинобудування. 
Завод налічує 123 річну історію, є одним з найбільших підприємств України. 

Підприємство випускає цілий ряд продукції: спецтехніку (колісну і гусеничну), 
двигуни для неї, машини для ремонту трубопроводів без підйому труби, запчастини 
та комплектуючі для бурового обладнання, техніку для видобутку вугілля. 
Традиційною продукцією для підприємства є газові мотор-генератори, які 
використовуються у складі електростанцій, тепловозні дизельні двигуни. 

  
Контактна інформація: 
Адреса: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126. 
  
Контактна особа: 
ПІБ:  Доровський Олексій Федорович 
Тел.:  (057) 784-44-48 (відділ кадрів) 
E-mail:  kanc@malyshev.kharkov.ua  
 
 Вакансії: 
- Спеціалістів у галузі ливарного виробництва та матеріалознавства; 
- Спеціалістів інтегрованих технологій машинобудування; 
- Спеціалістів у галузі металорізальних верстатів; 
- Спеціалістів у галузі двигунобудування; 
- Спеціалістів у галузі теорії і систем автоматичного проектування 

механізмів і машин; 
- Інженерів-технологів; 
- Інженерів-конструкторів. 

 
 

 

АТ «Харківський  
науково-дослідний  
та проектно-конструкторський 
інститут «Енергопроект»» 
 
http://www.energoproekt.com.ua  

 
Атомна та теплова електроенергетика. Виконання проектів з будівництва, 

реконструкції та технічного переобладнання діючих енергоблоків, систем 
управління та допоміжних об’єктів. Проектування сховищ для відпрацьованого 
ядерного палива. 

  
Контактна інформація: 
Адреса: 61003, м. Харків, проспект Московський, 10/12. 
 

http://www.malyshevplant.com/
mailto:kanc@malyshev.kharkov.ua
http://www.energoproekt.com.ua/
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Контактна особа: 
ПІБ: Полянський Володимир Петрович 
Тел.: +38 (067) 578-06-91 
E-mail:  office@energoproekt.com  
  
Вакансії: 
- Інженер-проектувальник відділу автоматичних систем управління; 
- Інженер-проектувальник електротехнічного відділу. 

 

 

ПАТ «Мотор Січ» 
 
www.motorsich.com  

 
Підприємство з розробки, виробництва, супроводження в експлуатації і 

ремонту економічних і надійних авіаційних двигунів для літаків і вертольотів різного 
призначення, розробки, виробництва і модернізації  вертолітної техніки. 

Літальні апарати з двигунами виробництва ПАТ «Мотор Січ» експлуатуються в 
більш ніж 100 країнах світу. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 69068, м. Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 15. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Забуга Олексій Григорович  
Тел.: +38 (066) 571-64-13  
E-mail: bitr.ok@motorsich.com  
 
Вакансії: 
- Інженер-конструктор; 
- Інженер-технолог; 
- Інженер-програміст; 
- Інженер з наладки та випробувань; 
- Майстер виробничої дільниці. 
 

 

ТОВ  «ХАВІ ПРОДУКТ» 
 
https://havyproduct.prom.ua/  

 
Виробництво гнучких харчових пакунків. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61000, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 129. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Наталья Репкіна 
Тел.: (057) 341-60-74 
E-mail: repkina.havy.product@gmail.com  

mailto:office@energoproekt.com
http://www.motorsich.com/
mailto:bitr.ok@motorsich.com
https://havyproduct.prom.ua/
mailto:repkina.havy.product@gmail.com
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YOTTOS 
 
https://yottos.com/  

 
Працюємо в сфері інтернет-маркетингу. Просування власних рекламних 

продуктів. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61000, м. Харків, вул Можайська, 15. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Яхновець Ганна 
Тел.: +38 (096) 349-78-65 
E-mail: rabota@yottos.com  
 

 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Запорізький 
ливарно-механічний завод» 

 
Виробництво чавуну, сталі та ферросплавів; виробництво полих труб та 

фітингів із сталі; виробництво будівельних металоконструкцій та частин 
конструкцій; механическая обработка металлоизделий; виробництво готових 
металопродукції; ремонт і технічне обслуговування машин та обладнання 
промислового призначення.  

 
Контактна інформація: 
Адреса: 69008, м. Запоріжжя, Південне шосе, 72. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Москалева Інна Сергіївна 
Тел.: +38 (050) 307-36-45 
E-mail:  Inna.Moskaleva@zlmz.zaporizhstal.com  
 

 

Erickson Kharkov 

 
Навчання, тренінги, дистрибуція товарів НП. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61037, м. Харків, вул. Плеханівска 126, оф. 326. 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Худяков Віталій 
Тел.: +38 (050) 500-55-05  
E-mail: xvl777@gmail.com  

https://yottos.com/
mailto:rabota@yottos.com
mailto:Inna.Moskaleva@zlmz.zaporizhstal.com
mailto:xvl777@gmail.com
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР 
 

 

Первинна профспілкова 
організація студентів  
НТУ «ХПІ» 
 
https://profkom-khpi.org 

 
Поступивши до університету, кожен студент може розраховувати на 

допомогу Первинної профспілкової організації студентів НТУ "ХПІ", яка є 
найбільшою та найсильнішою правозахисною організацією Університету. 
Профком студентів існує з 1920-го року і об'єднує понад 15 000 студентів 
Політеха. Основний напрямок роботи - це представництво та захист    
соціально-економічних інтересів студентів Університету. Багато прийнятих 
рішень, стосовно студентів технічного університету, приймаються за участю та 
узгодження з профспілковою організацією студентів. В інтересах членів 
профспілки ведеться робота за наступними напрямками: 

- Соціальна підтримка; 
- Організація відпочинку та дозвілля студентів; 
- Правовий захист; 
- Контроль роботи підприємства загального харчування університету; 
- Навчання профактиву; 
- Підтримка ініціатив студентів; 
- Туристичний; 
- Рішення домашніх проблем студентів у гуртожитках. 
Активісти профспілки організовують та проводять різні заходи для 

виявлення та розкриття талантів студентів нашого університету. Найвідоміші з 
них це святкування Дня першокурсника та музичного фестивалю «Зоряна 
планета Політех», а також фестиваль першокласних танців «Старт дає 
Політех». У нас багато постійно діючих проектів: 

- З 2015 - оновлений Фотоклуб НТУ «ХПІ»; 
- З 2010 - футбольна команда «Проф-Політехнік»; 
- З 2009 - видавництво власної газеті «Студентські новини»; 
- З 2008 - Фотоклуб «Політехнік»; 
- З 2006 - Музичний фестиваль «Зоряна планета Політех». 
А також ми щорічно організовуємо фестивалі юмору та проводять ігри КВН 

в Дворці студентів НТУ "ХПІ". 
Члени профспілки завжди можуть розраховувати на матеріальну допомогу, 

консультації, дотації на путівку в СОТ «Політехнік». А також на підтримку ідей, 
здобуття організаторського, творчого та лідерського досвіду.  

Подорожуйте з нами і роки навчання в НТУ «ХПІ» пам’ятатимете все життя! 
 

  

https://profkom-khpi.org/
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ОРГАНІЗАТОРИ 
 

 

Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ» 

 
http://www.career.kharkov.ua  

 
Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ» - інформаційно-методичний підрозділ 

Університету, що був створений в 2001 році в рамках спільного проекту 
Університету штату Айова (США) і НТУ «ХПІ». 

Місія Центру «Кар’єра» - сприяння формуванню середовища, що підтримує 
активну побудову Кар’єри студентами НТУ «ХПІ». 

Центр «Кар’єра» кожен день своєї діяльності присвячує тому, щоб статус 
«випускник НТУ «ХПІ»» ставав все міцнішим та надійнішим брендом 
професіоналізму на сучасному ринку праці. 

Центр «Кар’єра» проводить Ярмарки з 2003 року. Щороку Ярмарок робочих 
місць збирає під одним дахом більше 70 компаній-роботодавців, серед яких 
великі та малі виробничі підприємства, заводи, IT-компанії та банки. Так само 
представлені компанії, які потребують у спеціалістів різного профілю - 
перекладачі, менеджери по продажах, консультанти і так далі. 

На Ярмарку студенти не тільки можуть знайти не менше 300 робочих місць, 
але також ознайомитися з пропозиціями про стажувань та проходження 
практики з подальшим працевлаштуванням. 

Наш Ярмарок робочих місць в НТУ «ХПІ» користується особливою 
популярністю як серед студентів, так і серед роботодавців не тільки завдяки 
масштабам проведення. Важливою особливістю заходу є неформальна 
обстановка, яка дає можливість простого та легкого спілкування всіх учасників. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2.  
              Головний аудиторний корпус (ГАК), 2 поверх, кімната 213. 
Телефон: (057) 707-69-04 
E-mail: career.ntu@gmail.com  

  

http://www.career.kharkov.ua/
mailto:career.ntu@gmail.com
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Харківський обласний  
центр зайнятості 
 
http://www.kha.dcz.gov.ua  

 
Харківський обласний центр зайнятості реалізує заходи спрямовані на 

соціальний захист населення від безробіття, координує і контролює діяльність 
базових центрів зайнятості/філій та Харківського центру професійно-технічної 
освіти державної служби зайнятості (далі – ХЦПТО ДСЗ). 

 
Базові центри зайнятості/філії: 
- Інформують про вільні робочі місця та вакантні посади, особливості 

ринку праці та пріоритетні напрямки його розвитку, підприємства, які 
потребують кадри, навчальні заклади регіону і України, можливості 
започаткування власної справи; 

- Надають консультації з питань вибору або зміни професії, 
можливості професійного навчання та працевлаштування, з 
урахуванням психологічних особливостей та вимог ринку праці; 

- Сприяють працевлаштуванню осіб, які шукають роботу і безробітних; 
- Проводять семінари-тренінги з техніки пошуку роботи; тренінги з 

активного працевлаштування; 
- Проводять тестування з метою надання рекомендацій щодо вибору 

професії та побудови кар'єри, визначають ступінь професійної 
придатності людини до конкретної професії, з'ясовують нахили, 
здібності, допомагають об'єктивно оцінити свої особисті якості, 
пізнати себе; 

- Організовують професійну підготовку, перепідготовку, підвищення 
кваліфікації безробітних, за професіями і спеціальностями, що 
користуються попитом на ринку праці, як в ХЦПТО ДСЗ, так і в 
навчальних закладах Харківського регіону і безпосередньо на 
виробничій базі роботодавців; 

- Інформують про пріоритетні напрямки розвитку малого бізнесу; 
проводять профдіагностичне обстеження з метою виявлення 
підприємницьких здібностей; проводять семінари «Від бізнес-ідеї до 
власної справи»; організують курси за програмою «Стратегічне 
планування і розвиток приватного підприємництва»; 

- Організовують громадські роботи та інші роботи тимчасового 
характеру. 

 
Контактна інформація: 
Е-mail: ocz@khcz.gov.ua  
Адреса: вул. Броненосця «Потьомкін», 1-А, м. Харків, 61068 
Телефон: «гарячої лінії» (057) 714-96-34 

 

 

http://www.kha.dcz.gov.ua/
mailto:ocz@khcz.gov.ua


СТОРІНКА ДЛЯ ВАШИХ НОТАТОК 
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