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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
 

АТ – Акціонерне товариство 

ВО – Виробниче об’єднання 

ВП – Виробниче підприємство 

ДП – Державне підприємство 

КП – Комунальне підприємство 

НЕК – Національна енергетична компанія 

НВО – Науково-виробниче підприємство 

ПАТ – Публічне акціонерне товариство 

ПрАТ – Приватне акціонерне товариство 

ТД – Торговий дім 

ТОВ – Товариство з обмеженою відповідальністю 

 



 Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ» 

6 
 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАРТНЕР  
 

 

Інтернет-служба 

«Робота в Харкові» 

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

 

Регіональна Інтернет-служба пошуку роботи та підбору персоналу 

 

Контактна інформація: 

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

 

Контактна особа: 

ПІБ:  Стаднік Тетяна 

Тел.: +38 (050) 20-138-20 

E-mail: rabota@rabota.kharkov.ua  

https://www.rabota.kharkov.ua/
mailto:rabota@rabota.kharkov.ua
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ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР 
 

 

Компанія NIX  

 
www.nixsolutions.com  

 

 

NIX – одна із компаній-засновників українського IT. Наша історія налічує 

25 років, а команда – більше 2000 досвідчених софтверних інженерів і взагалі 

дуже класних людей.  

 

У нас є свої традиції: працювати над просто космічними проектами, 

відвідувати провідні конференції світу, передавати досвід на лекціях і 

воркшопах у харківських вишах, проводити публічні NIX Multi Conf, 

влаштовувати найгучніші вечірки в місті – і допомагати студентам здійснювати 

їхню мрію про роботу в IT. 

  

Контактна інформація: 

Адреса: 61142, м. Харків, вул. Каразіна, 2 

Тел.: + 38 (057) 784-06-00; +38 (067) 579-06-02 

E-mail: education@nixsolutions.com 

http://www.nixsolutions.com/
mailto:education@nixsolutions.com
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ПАРТНЕРИ 

 

 

SoftServe 

 
https://softserveinc.com  

 

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

входить в топ-3 ІТ-компаній України. Заснований у Львові у 1993 році, сьогодні 

SoftServe має понад 40 локацій у 12 країнах. Розробницькі центри компанії 

розташовані у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, 

Чернівцях, Софії (Болгарія), Вроцлаві, Глівіце та Білостоку (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: 61057, м. Харків, вул. Сумська, 10 

E-mail: hr@softserveinc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://softserveinc.com/
mailto:hr@softserveinc.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 2018 році в рамках освітньої 

програми було підготовлено 800+ 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 

нашому сайті: https://www.training.epam.ua. 

 

Контактна інформація: 

Адреса: 61072, м. Харків, вул. 23 Серпня, 33-Г 

  

Контактна особа: 

ПІБ: Максімова Марина Валеріївна  

Тел.: +38 (050) 164-49-13 

E-mail: Maryna_Maksimova@epam.com 

  

Вакансії: 

- Java Trainee 

- QA Trainee 

- NET Trainee 

- DevOps Trainee 

- Front-End Trainee 

- Mobile Trainee  

- Design Trainee 

 

http://www.training.epam.ua/
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КАТАЛОГ КОМПАНІЙ 
 

 

ПАТ  AB INBEV EFES (АБ ІНБЕВ 
ЕФЕС УКРАЇНА) 
 
abinbevefes.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. 

Продукція об`єднаної компанії продається у понад 100 країнах світу. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61100, 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; BSCKharkovHR@ab-inbev.com 
  
 
Вакансії: 
Стажування у Бізнес Сервіс Центрі, Практика на виробництві. 
- Фінансовий фахівець  
- Фахівець з планування  
- Фахівець зі звітності  
https://abinbevefes.com.ua/vakansii 
 

mailto:Evgeniya.Chichkan@ab-inbev.com
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ZONE3000 
 
https://zone3000.net/  

 
ZONE3000 - це міжнародна IT компанія, головний офіс якої в Україні 

знаходиться в Харкові. Також у нас є офіс у Львові та Дніпрі.  
Ми надаємо клієнтську підтримку для проектів, які займаються 

реєстрацією доменних імен, Web-хостингом та SSL сертифікатами (це 
розміщення, зберігання та захист інформації.). 

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

 

 

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 

  

https://zone3000.net/
mailto:hr@zone3000.net
http://nasha-oliya.com.ua/
mailto:j.kurzina@nasha-oliya.com.ua
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ТОВ "Союз туристичних агентств 
ЮТА" 
 
http://utau.com.ua/ 

 
Компанія UTA - надійна компанія в сфері працевлаштування за кордоном. 

Успішно працює на ринку вже 13 років, має ліцензію на працевлаштування і 
всі дозвільні документи. Надає тільки легальне працевлаштування. У компанії 
є кілька напрямків: готельно-ресторанна сфера (5 * готелі Туреччини), а також 
робота в країнах Європи. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61007, м. Харків, пл. Павловського, 10, офіс 2 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Бондаренко Алла Володимирівна 
Тел.: +38 (063) 570-61-30 
E-mail:  alla.bond2510@gmail.com 
 

 

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.  

За цей період компанія зайняла міцні позиції на ринку електротехнічного 
обладнання, придбала репутацію відповідального і надійного партнера, 
серйозного виробника високоякісного економічного обладнання для різних 
галузей промисловості: нафтогазовидобувній галузі, ЖКГ, гірничодобувної та 
хімічної галузей. 

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. 

Основна рушійна сила компанії – інноваційний підхід до досягнення 
поставленої мети. Для наших Замовників ми пропонуємо такі рішення, які 
легко інтегрувати в існуючу технологічну лінію. 

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

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61007, м. Харків, просп. Індустріальний, 10-К 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Суліма Олександра 
Тел.: +38 (050) 478-06-05 
E-mail:  hr@triolcorp.com.ua 

http://npo-vertical.com.ua/vakansii/
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CRH Україна 
 
http://www.crhukraine.com/ 

 
Контактна інформація: 
Адреса: АТ«Подільський цемент» 32312, Хмельницька обл., Кам’янець-

Подільський район, с. Гуменці, Хмельницьке шосе, 1А  
 
Конатктна особа: 
ПІБ: Шефелюк Христина 
Тел.: +38 (050) 437-02-48 
E-mail: ksefeliuk@crhukraine.com 
 
Вакансії: 
Програма стажування в CRH Україна для:  
Інженерів-технологів  
Інженерів-механіків  
Інженерів-електриків  
Інженерів з охорони праці  
Гірничих інженерів 
 

 

CodeIT 
 
https://codeit.us/ 

CodeIT - це компанія яка працює в сфері продуктового аутсорсингу. Ми 
знаємо, як перетворити бізнес-ідеї в працюючі IT-продукти, які приносять 
прибуток. Ми створюємо індивідуальні веб і мобільні рішення, надаємо 
послуги від бізнес-аналізу і побудови архітектури веб-сайту до тестування, 
маркетингу і дизайну. 

CodeIT в цифрах: 
- 12 років досвіду  
- 500 + реалізованих проектів  
- працюємо з 24 країнами  
- 100+ співробітників  
- 97% позитивних відгуків клієнтів  
- 53% клієнтів повертаються з новими проектами 
 
Контактна інформація: 
Адреса:  61000, м. Харків, пров. Отакара Яроша 18 
Instagram: @codeit_llc 
Facebook: @CodeIT 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Марія Войно-Данчишина 
Тел.: +38 (063) 426-16-81 
E-mail:  mariia.voino-danchyshyna@codeit.pro 

https://www.instagram.com/codeit_llc/
https://www.facebook.com/codeitua/
mailto:mariia.voino-danchyshyna@codeit.pro
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БІІР Україна  
 
biir.dk  

 
BIIR — інженерно-консалтингова компанія, заснована в 2008 році в місті 

Орхус, Данія. 
У 2013 році був відкритий офіс в Україні. 
Ми спеціалізуємося на таких галузях як: вітроенергетика та інші 

поновлювані джерела енергії, видобуток і транспортування газу, нафти. 
В нашій команді зосереджені талановиті дизайнери, інженери і менеджери 

проектів, що працюють як єдина універсальна команда. 
 
Ми пропонуємо: 
Контракт з фіксованою конкурентною заробітною платою, медичним 

страхуванням та усіма соціальними гарантіями, що гарантує Українське 
законодавство про працю 

Цікаву роботу в оточенні професіоналів своєї справи — молодих та 
талановитих інженерів, дизайнерів, IT спеціалістів 

Робота в комфортному офісі Європейського рівня в центрі міста, графік 
роботи з понеділка по п’ятницю з 08.00 по 17.00 

Новий досвід і знання, стабільне професіональне зростання 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 65026, м. Одеса, провулок Віце-Адмірала Жукова,  21/23, оф. 34 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Стягайло Марина 
Тел.: +38 (066) 542-88-88 
E-mail: mst@biir.dk 
 
Вакансії: 
- Інженер - конструктор (механіка); 
- Інженер з розрахунків міцності; 
- Software Engineer; 
- Back-End Developer; 
- Front-End Developer; 
- Embedded Developer; 
- Net Developer. 
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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. 

 
 
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; 
- Приймальник відділення; 
- Логіст; 
- Вантажник. 
 

 

 

ТОВ «Клуб «Світ Дозвілля»» 
 
www.ksd.ua  

 
ТОВ «Клуб «Світ дозвілля» поєднує в собі відразу декілька великих 

напрямків бізнесу: видавництво, сервіс продажу по телефону книг та товарів. 
Кількість працівників нараховує близько 1000 осіб. 

 
Контактна інформація: 
Юридична адреса: 62370, Харківська обл., Дергачівський р-н, 
смт. Солоницівка, вул. Заводська, 50 
 
Фактична адреса: 61001, м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 24 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Віра Капустник; 
Тел.: +38 (050) 303-46-22; 
E-mail:  vira.kapustnyk@ksd.ua;   hr@ksd.ua   

 
 

https://www.novaposhta.ua/
http://www.ksd.ua/
mailto:vira.kapustnyk@ksd.ua
mailto:hr@ksd.ua
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INFUSEmedia UKRAINE 

 
ua.INFUSEmedia.com 

 

INFUSEmedia Ukraine - філіал американського маркетингового агентства, 

яке спеціалізується на наданні послуг компаніям сегмента B2B. Ми працюємо 

на ринку США більш ніж 10 років та продовжуємо швидко зростати. Харківська 

філія була заснована у 2015 році, та на сьогодні нараховує більше 250 людей. 

Основною сферою діяльності філіалу в Україні є супроводження етапу 

верифікації (перевірки, підтвердження) інформації про потенційних клієнтів 

для наших замовників шляхом on-line перевірки в мережі Інтернет та за 

допомогою телефонних дзвінків. 

 

Контактна інформація: 

Адреса: 61001, м. Харків, пл. Повстання, 7/8 

 

Контактна особа: 

ПІБ: Шишкина Ольга Вікторівна 

Тел.: +38 (067) 716-06-03 

E-mail: hr@INFUSEua.com;  shyshkina@INFUSEua.com 

 

Вакансії: 

- Спеціаліст по верифікації даних – перевірка контактної інформації на 

актуальність за допомогою онлайн верифікації та/або телефонних 

дзвінків; аналіз інформації на відповідність встановленим вимогам. 

Основні вимоги до здобувача: знання англійської мови на рівні 

Intermediate; досвід роботи в Google Drive/Sheets буде значним плюсом.  

 

- Email campaign manager – створення та супроводження інформаційних 

розсилок для потенційних клієнтів; постановка задач для відділів, які 

приймають участь у бізнес-процесі, а також контроль результатів 

виконаних робіт цим відділами; аналіз результатів email розсилок, що 

були проведені; підготовка звітів для клієнтів. 

 

  Основні вимоги до здобувача: English Intermediate+ (письмовий та 

розмовний); креативність мислення, самостійність, організованість; 

навички роботи в режимі багатозадачності та досвід роботи в Google 

Drive/Sheets будуть значним плюсом. 

 

 

 

mailto:hr@infuseua.com
mailto:shyshkina@infuseua.com
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ТОВ «Автоматизовані системи 
обслуговування» 
 
https://adelina.com.ua/  
https://www.adelina.life/ukr/  

 
Adelina Call Center – найбільший Колл Центр України, один з 

найсильніших регіональних гравців України, Білорусі та Росії зі штаб-
квартирами у Києві, Кракові, Москві, Мінську, Алмати, Стамбулі. Загальний 
штат компанії налічує близько 4000 співробітників. Ми обслуговуємо понад 
150 проектів для клієнтів з 17 країн. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61038, м. Харків, вул. Ак. Павлова, буд. 82 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Тьомкіна Вікторія 
Тел.: +38 (093) 969-40-55 
E-mail: HR@adelina.com.ua  
 
Вакансії: 

- Менеджер з продажу; 
- Оператор call-центру. 

 
Запрошуємо в команду міжнародної компанії Adelina Call Center. Понад 10 

років ми надаємо стабільну роботу та забезпечуємо професійний розвиток 
своїм співробітникам.  

 
Основні обов’язки: 

1. Проведення консультацій клієнтів в телефонному режимі; 
2. Реєстрація інформації в базі даних. 

 
Переваги роботи з нами: 

1. Індивідуальний графік (ранкові або вечірні зміни, або ж стабільний 
графік) 

2. Прозорі умови працевлаштування 
3. Стабільна оплата праці (двічі на місяць без затримок) 
4. Наставництво — система підтримки новачків та подальший розвиток і 

навчання персоналу 
5. Дружній колектив та лояльне керівництво 
6. Кар'єрне зростання (всі операційні менеджери, team-лідери, бізнес-

тренера компанії досягли свого рівня завдяки впевненому бажанню рости 
професійно) 

 
Побажання до кандидата: 

1. Знання російської та української мов 
2. Ввічливість, відповідальність 
3. Знання ПК на початковому рівні користувача 

 

https://adelina.com.ua/
https://www.adelina.life/ukr/
mailto:HR@adelina.com.ua
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Jelvix.com  

 
Ми - харківська ІТ-компанія. 
За 8 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.:  +38 (050) 900-48-88 
E-mail: anastasiia.voronina@jelvix.com 
 
Вакансії: 
- JavaScript  

 

 

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

 
Компанія Corum Group, постачальник високотехнологічних комплексних 

рішень в області здобичі, переробки і транспортування корисних копалини.  
 
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  
 
Вакансії: 
- інженер-технолог; 
- інженер-конструктор; 
- спеціаліст по трудовому нормуванню; 
- інспектор ОТК. 

 

https://corum.com/
mailto:trofimenko.svetlana@corum.com
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ТОВ «Велотрейд» 
 
https://velotrade.com.ua  

 
ТОВ «Велотрейд» – український виробник велосипедів, аксесуарів та 

комплектуючих. 
 
Контактна інформація: 
Адреса:  61158, м. Харків, вул. Єнакієвська, 2Є 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Інна Юрченко 
Тел.: +38 (095)-193-69-38 
E-mail: i.yurchenko@velotrade.com.ua 
 
 

 

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

 
АТ "Турбоатом" належить до числа найбільших підприємств світу з 

проектування та виробництва: 
- парових турбін для: 

теплових електростанцій (ТЕС); 
теплоелектроцентралей (ТЕЦ); 
атомних електростанцій (АЕС).  

- гідравлічних турбін для: 
гідроелектростанцій (ГЕС); 
гідроакумулюючих електростанцій (ГАЕС). 

- гідравлічних затворів для ГЕС, ГАЕС і насосних станцій. 
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 (050) 268-07-30 
E-mail:  kirichenko@turboatom.com.ua 
 

http://www.turboatom.com.ua/
mailto:kirichenko@turboatom.com.ua
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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. 

  
Контактна інформація: 
Адреса: 61089, м. Харків, пр. Московський, 299 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Лазар Анастасія 
Тел.: +38 (050) 400-03-58; +38 (057) 727-50-25 
E-mail: hr@spetm.com.ua 
 
Вакансії: 
- Інженер-технолог – розробляє, застосовуючи засоби автоматизації 

проектування, і впроваджує прогресивні технологічні процеси, види устаткування 
і технологічного оснащення, засоби автоматизації і механізації, оптимальні 
режими виробництва на продукцію, що випускається підприємством, і усі види 
різних по складності робіт, забезпечуючи виробництво конкурентоздатної 
продукції і скорочення матеріальних і трудових витрат на її виготовлення. 

Постійна робота, для студентів 4-5 курсів є можливість працевлаштування 
на 0,5 ставки. 

– Інженер-конструктор - розроблює ескізні, технічні і робочі проекти 
особливо складних, складних і середньої складності виробів; використовуючи 
засоби автоматизації проектування, передовий досвід розроблення 
конкурентоспроможних виробів, забезпечує в процесі проектування 
відповідність розроблюваних конструкцій технічним завданням, стандартам, 
нормам охорони праці, вимогам найбільш економної технології виробництва, а 
також застосування в проектах стандартизованих й уніфікованих деталей і 
складальних одиниць. Постійна робота, для студентів 4-5 курсів є можливість 
працевлаштування на 0,5 ставки. 

 

http://spetm.com.ua/
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– Майстер виробничої дільниці - забезпечує виконання в зазначені строки 
завдань з обсягу виробництва продукції; Організовує підготовку виробництва, 
забезпечує розміщення робітників і бригад, контролює додержання 
технологічних процесів, оперативно виявляє і ліквідує причини їх порушення і 
т.д. Постійна робота. 

- Інженер із стандартизації - здійснює розроблення нових і перегляд чинних 
стандартів, технічних умов та інших документів із стандартизації, бере участь у 
їх погодженні, а також проведення обов’язкового нормалізаційного контролю 
технічної документації. Постійна робота; 

– Енергетик цеху - забезпечує безперебійну роботу, правильну 
експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного устаткування, електричних і 
теплових мереж, повітропроводів і газопроводів цеху. Постійна робота. 

– Механік цеху - забезпечує безаварійну і надійну роботу всіх видів 
устаткування цеху, його правильну експлуатацію, своєчасний якісний ремонт і 
технічне обслуговування, проводить роботи з модернізації і підвищення 
економічності ремонтного обслуговування обладнання.Постійна робота. 

– Інженер-електронік - забезпечує правильну технічну експлуатацію, 
безперервну високопродуктивну роботу електронного устаткування та верстатів 
з ЧПУ. Постійна робота. 

– Інженер-програміст - на основі аналізу математичних моделей і 
алгоритмів (постановок задач), розроблює програми, які реалізують розв’язання 
задачі з ремонту верстатів з ЧПУ. Виконує роботи під час підготовки програм до 
налагодження і проводить їх налагодження. Розробляє інструкції на роботи з 
програмами, оформлює необхідну технічну документацію. Постійна робота. 

– Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - 
розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і центрує 
високовольтні електричні машини та електроапарати різних типів.                    
Постійна робота. 

– Випробувач електричних машин, апаратів та приладів - виконує 
електричні, механічні та термічні випробування дослідних та унікальних взірців 
електричних машин, високовольтних апаратів, трансформаторів, конденсаторів 
та електровимірювальних приладів. Постійна робота. 

  
 
 

 

ТОВ  «ХАВІ ПРОДУКТ» 
 

https://havyproduct.com/  

 
Виробництво гнучких харчових пакунків. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61177, м. Харків, вул. Велика Панасівська, 129 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Наталья Репкіна 
Тел.: +38 (057) 341-60-74; +38 (095) 252-85-23 
E-mail: repkina.havy.product@gmail.com  
 

mailto:repkina.havy.product@gmail.com
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Товариство з обмеженою 
відповідальністю  
«Науково-виробниче підприємство 
«Укрінтех»» 

 
info@ukrintech.com.ua 

 
 
Науково-виробниче підприємство «УКРІНТЕХ» успішно працює та 

розвивається в області контролю якості матеріалів та промислових виробів. 
"Укрінтех" - компанія, яка охоплює повний цикл виробництва та супроводу 

обладнання: 
1. Виробництво і постачання випробувального обладнання, 

устаткування для металографії, приладів неруйнівного контролю та ін. 
2. Сервісний центр. Ремонт, сервісне обслуговування і модернізація 

обладнання. 
3. Центр незалежних досліджень. Акредитована випробувальна 

лабораторія металів та металевих сплавів. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61064, м. Харків, пр. Гагаріна, 20, оф. 2319 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Редько Вікторія 
Тел.: +38 (050) 399-50-09; +38 (067) 621-67-97 
E-mail:  office@ukrintech.com.ua  
 
 

 

«LOGITY» 

Logity є офіційним представником компанії Landstar протягом восьми 
років. Зараз нас вважають одним з найефективніших представників цієї 
компанії з найвищою продуктивністю в світі. А це значить, що ми засвоїли 
правила гри. Ціла мережа з 9500 незалежних підрядників – власників 
потужностей Landstar і 56 000 інших уповноважених постачальників послуг 
забезпечує досить роботи на кожен день. І саме ви можете її виконувати.  

 
Ми найкращі, тому обираємо найкращих до Landstar Agent Ukraine! 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Орлова Тетяна 
Тел.: +38 (066) 229-44-20; +38 (093) 162-13-47 
E-mail : t.orlova@logity.ua 
 

mailto:info@ukrintech.com.ua
mailto:t.orlova@logity.ua
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ТОВ «Ново-Водолажський Масло-
Жировий Комбінат»  
 
www.girnov.com 

 
Торгова марка «Жирновъ» існує з 2003 року. 
Продукцію випускає ТОВ «Ново-Водолажський Масло-Жировий 

Комбінат», число співробітників якого досягає 100 чоловік, а загальна 
продуктивність майонезу ТМ «Жирновъ» становить 300 - 400т в місяць. 

Крім майонезу завод випускає лінійку гірчиць, аджик, приправ, томатних 
соусів. Підприємство отримало сертифікат на систему управління безпечністю 
харчових продуктів ISO 22000: 2007 

Завод веде активні продажі, як на території України, так і з країнами 
Європи. Зокрема, одним із співзасновників заводу в 2015 році в Болгарії була 
зареєстрована компанія, яка ексклюзивно представляє продукцію ТМ 
«Жирновъ» як в Болгарії в багатьох торгових точках, наприклад в таких 
мережах як Kaufland і Billa, а так і в країнах ЄС. 
 

Контактна інформація: 
Адреса:  63202, Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Пушкіна , 49 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Завада Дмитро Вікторович 
Тел.: +38 (050) 084-17-29 
E-mail: nvmgk-3@ukr.net 
 
Вакансії: 
Робота у лабораторії – інженер з якості, контроль сировини та матеріалів, 

контроль напівфабрикатів та готової продукції та інші обов'язки згідно з 
посадовою інструкцією. Робота постійна. 

 
 

 

ТОВ «СТАЛЕКС» 
 
https://staleks.com/  

 
Staleks - це завод повного циклу виробництва, де створення інструменту 

починається з підготовки сталевого прута і закінчується упаковкою готового 
продукту. На підприємстві трудяться понад 1100 кваліфікованих фахівців, які 
щодня створюють майже 6000 одиниць продукції. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61157, м. Харків, вул. М. Бажана,10, кв. 102 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Кіндякова Катерина 
Тел.: +38 (066) 808-59-58 
E-mail:  kindiakova.ekaterina@staleks.org  



 Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ» 

24 
 

 
 
 

 

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

 
ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» є одним з найбільших у Європі з переробки 

олійних культур. Першу чергу заводу було здано в експлуатацію у грудні 1974 
року. Підприємство являє собою єдиний комплекс цехів та допоміжних 
підрозділів з розвиненою інфраструктурою. Основний вид діяльності ПрАТ 
«Пологівський ОЕЗ» – виробництво олії соняшникової та соєвої. Також 
підприємство виробляє шрот (соняшниковий і соєвий) та концентрат 
фосфатидний (соняшниковий і соєвий). ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» сьогодні – 
це компанія, що розвиває свою техніко-технологічну базу. А досягається це 
завдяки впровадженню в діяльність інвестиційних проектів, новітніх методів 
контролю, налагодженню виробничих потужностей відповідно до вимог 
європейських стандартів. Підприємство є і продовжує залишатися лідером 
передових технологій у виробництві. Саме на ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» 
вперше в Україні у 2004 році було впроваджено нову технологічну схему 
паралельної переробки двох олійних культур: соняшника та сої. Технологія 
захисту олій інертними газами з застосуванням азоту на різних етапах 
виробництва та зберігання забезпечує гарантовану якість показників протягом 
усього терміну реалізації. На підприємстві постійно проводяться заходи, 
метою яких є зниження витрат та підвищення ефективності виробництва, що, 
в свою чергу, приводить до зниження собівартості кінцевого продукту.  

Продукція ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» двічі була відзначена однією з 
найпрестижніших премій Європи – «Євромаркет», неодноразово підприємство 
ставало переможцем Національного рейтингу за звання «Краща торгова 
марка», а за підсумками 2016 року присвоєно звання «ІMPORT EXPORT 
AWARD». Сьогодні ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» успішно 
конкурує на ринку продуктів переробки олійних культур: соняшника та сої. 
Асортимент продукції різноманітний і постійно розширюється. Тому стратегія 
підприємства полягає у зміцненні лідируючого положення як виробника 
високоякісної, конкурентоспроможної продукції, що відповідає нормативним та 
законодавчим вимогам, а також очікуванням споживачів. 

 
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.mezpology.zp.ua/
mailto:n.ribalka@mezpology.zp.ua
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Master Service 
 
rabota.msgroup.ua  

 
Master Service – міжнародний комплексний оператор з автосервісу, 

запчастин та устаткування, що працює в Україні з 1998 року. 
Ми шукаємо тих співробітників, що разом з нами втілюватимуть місію 

компанії – змінювати культуру на ринку автосервісу. 
  
Чим ми займаємося: 
обслуговуємо автомобілі та ремонтуємо агрегати; 
продаємо оптом і в роздріб нові, відновлені, б/в агрегати для автомобілів; 
виробляємо спецустаткування та інструменти для СТО. 
  
Наші досягнення: 
200 000+ клієнтів; 
17 філій в трьох країнах; 
240+ технологічних розробок устаткування та спецінструменту. 
  
Наша команда: 
нас більше 800 співробітників в філіях різних країн, і ми продовжуємо 

відкривати вакансії – автомеханіки, менеджери з продажу, торгові 
представники, технічні фахівці, економісти та інші важливі професії; 

молодий колектив – середній вік наших працівників 30 років; 
корпоративна культура – спільні виїзди на відпочинок, фестивалі, 

спортивні змагання, свята, майстер-класи; 
навчання – наявність власного тренінг-центру та компенсація зовнішньої 

освіти; 
середній стаж працівників – 5 років. 
  
В Master Service ви отримаєте: 
конкурентну своєчасну заробітну плату та соцпакет; 
професійний розвиток і можливість кар'єрного росту – багато наших 

співробітників починали свою кар'єру в компанії, та зараз займають в ній 
керівні посади; 

знижки для співробітників на ремонт власного автомобіля. 
 
Хочете приєднатися до нашої команди? Швидше дзвоніть або надсилайте 

повідомлення! 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61030, м. Харків, вул. Біологічна, 18 
 
Контактна особа: 
ПІБ Шлапак Ольга 
Тел.:  +38 (095) 302-64-09 
E-mail: job@msgroup.ua 
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ТОВ «Прогрестех-Україна» 
 
progresstech.ua  

 
Компанія Прогрестех-Україна надає інженерні послуги провідним світовим 

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

 Спільно з найбільшими технічними університетами країни Прогрестех-
Україна втілює 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.  

 
Контактна інформація: 
Адреса: 4116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Рогальова Анна Володимирівна 
Тел.: +38 (067) 468-65-53 
E-mail: hrptu@progresstech.ua  
 
Вакансії: 

Інженер-конструктор 
Інженер-механік 
Інженер-технолог  

 
 

 

ФОП «Пересада» 
 
http://www.beerhouse.kh.ua/ 

 
ФОП «Пересада» випускає безалкогольні напої під торговельною маркою 

«Акваторія смаку». 
 Лінія виробництва складається з таких найменувань продукції як: 

«Лимонад класичний», «Лимонад на бузині», «Мохіто», «Мохіто полуничний» 
та «Лимошко». 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 63002, м. Валки, вул. Полтавська, буд. 47-Б 
 
Контактна особа: 
ПІБ:  Горячева Анна Анатоліївна 
Тел.:  +38 (099)-400-98-85 
E-mail:  Anzzzj@gmail.com 
 
 

http://www.progresstech.ua/
mailto:hrptu@progresstech.ua
mailto:Anzzzj@gmail.com
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Source IT 
 
https://sourceit.com.ua/  

 
iT-школа і місце, де проводять крутезні заходи. 15+ навчальних програм із 

найбільш затребуваних технічних напрямків. Воркшопи, семінари, майстер-
класи, Design та HR Party, як для досвідчених профі, так і для новачків у сфері 
іT.  

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

 

KERNEL GROUP 
 
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 Кернел 
експортує в 80 країн світу.  

Географічно компанія має інтереси в 14 областях. Кількість працівників 
сягає більше ніж 13 300 осіб. Наша соняшникова олія реалізується під 
відомими торговими марками - Щедрий Дар, Стожар, Чумак.  

 
Контактна інформація: 
Адреса: 01001, м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 3 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Олена Бардзік 
Тел.: +38 (050) 311-65-89 
e-mail: o.bardzik@kernel.ua  
Соц.мережі:  
https://www.facebook.com/groups/705615349543321/?ref=share  
https://instagram.com/kernel_chance?igshid=144jnnfovnnj9  
 
Вакансії: 

Програми стажування: 
- Енергетик 
- Технік-лаборант 
- Інженер-технолог 
- Механік 
- Інженер КВПіА 

 

https://sourceit.com.ua/
mailto:info@sourceit.com.ua
http://www.kernel.ua/
mailto:o.bardzik@kernel.ua
https://www.facebook.com/groups/705615349543321/?ref=share
https://instagram.com/kernel_chance?igshid=144jnnfovnnj9


 Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ» 

28 
 

 

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 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Цибань Петро Вікторович 
Тел.: +38 (050) 400-34-23 
E-mail:  ruda@uzgiproruda.com.ua 
 
Вакансії:  
- інженер – проектувальник в електротехнічний відділ.  
Розробка та проектування повітряних, кабельних, тягових ліній , 

трансформаторних підстанцій  на напругу  04/6/10/35 Кв. 
 

 

Державне підприємство 
«Харківський машинобудівний 
завод «ФЕД»» 
 
http://www.fed.ua  

 
Виробництво агрегатів, сервісне обслуговування та їх удосконалення для 

авіаційної, космічної, бронетанкової галузей та галузі залізничного транспорту. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 132 
 
Контактна особа: 
ПІБ:  Момот Ганна Володимирівна 
Тел.:  +38 (095) 290-98-44 
E-mail:  fed_personnel@ukr.net  

http://www.uzgiproruda.com.ua/
mailto:ruda@uzgiproruda.com.ua
http://www.fed.ua/
mailto:fed_personnel@ukr.net
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Вакансії: 
- інженер - конструктор (проектування та модернізація агрегатів).  
- інженер - технолог (розробка технологій механічної обробки 
виготовлення агрегатів, супровід виробництва);  
- інженер - енергетик (проведення випробувань електроустаткування);  
- інженер з організації та нормування праці (розрахунок заробітної плати 
працівників, нормування праці з використанням технологічних карт);  
- спеціаліст - аналітик з дослідження товарного ринку (маркетолог);  
-. інженер - програміст (проведення автоматизації роботи підприємства);  
- налагоджувальник верстатів з програмним керуванням (написання 
програм, налагодження верстату, виробництво деталей). 

 
 

 

ТОВ Фабрика «Вариант» 
 
www. variant.kharkov.com   

 
Фабрика «Варіант» – провідний виробник опалубки і будівельних лісів для 

монолітного будівництва в Україні, що працює з 1995 року. ТОВ Фабрика 
«Варіант» входить у виробничу корпорацію з п'яти підприємств, що 
займаються металообробкою та виготовленням металообробного 
обладнання. 

Корпорація починала з компанії з виробництва металевих профілів, 
штампів та прес-форм. Як наступний крок інженери компанії почали 
розробляти різні системи опалубки і будівельних лісів домінуючих зараз на 
ринку України. 

Фахівці фабрики постійно проектують нові лінії продукції, сильна команда 
менеджерів, менеджерів по експорту і сервісних інженерів робить все 
можливе для підтримки кожного проекту на всіх етапах його реалізації. 

Результатом наших зусиль є довіра сотень клієнтів, серед яких безліч 
відомих будівельних і монтажних організацій, виробничих підприємств і 
збутових компаній з України та інших країн Європи, Близького Сходу, Азії та 
Африки 

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61070, м. Харків, вул. Шевченко, 325 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Спориш Наталія, Небрат Ірина 
Тел.: +38 (050) 404-71-41; +38 (066) 432-98-81 
E-mail: personal.variant@gmail.com  
 
 
Вакансії:  
- Менеджер ВЭД; 
- Інженер-проектировщик: 
- Інженер-конструктор; 
- Інженер-технолог; 
- Оператор ЧПУ. 

 

http://www.variant-factory.eu/
mailto:personal.variant@gmail.com
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АТ «Новий Стиль» 
 
http://www.nowystyl.ua/ 

 
NS Nowy Styl – торговельна марка, під якою компанія «Новий Стиль» 

успішно виробляє і реалізує свою продукцію. З моменту заснування компанії у 
1997 році ми продовжуємо активно розвивати та вдосконалювати усі 
напрямки нашого бізнесу. На сьогоднішній день компанія «Новий Стиль» – 
лідер у виробництві офісних крісел і стільців в СНД і Східній Європі. Меблі під 
торговельною маркою Nowy Styl обирають споживачі у 20 країнах світу. 
Завдяки зусиллям 2500 співробітників, що працюють на виробництві 
загальною площею 100 000 кв. м, компанія випускає більше 4 000 000 крісел і 
стільців щорічно. 

 
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. 

 

 

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

 
Інститут бере участь у розробці проектів для об'єктів теплової та атомної 

енергетики в Україні, країнах ближнього і дальнього зарубіжжя і впевнено 
розширює масштаби своєї діяльності. Система управління якістю, міжнародні 
стандарти, сучасні високоінтегровані комп'ютерні системи проектування 
складають основу стратегію діяльності та розвитку інституту.  

 
Контактна інформація: 
Адреса: 61003, м. Харків, проспект Московський, 10/12 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Полянський Володимир Петрович 
Тел.: +38 (057) 731-35-69 
E-mail:  office@energoproekt.com  

mailto:pankova_ea@nowystyl.com.ua
http://www.energoproekt.com.ua/
mailto:office@energoproekt.com
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Вакансії: 
- енергетик; 
- проектні роботи, постійна робота. 

 

 

Grid Dynamics International 
 
www.griddynamics.com  

 
Компанія Grid Dynamics займається побудовою високотехнологічних 

рішень у електронній комерції, технологічних, фінансових та інших галузях. 
Головні напрями компанії – побудова мультиканальних платформ в 
електронній комерції, розробка пошуку та персоналізації, побудова процесів 
безперервної інтеграції та хмарних рішень. Ми допомагаємо компаніям зі 
списку Fortune 500 виводити свій бізнес на новий рівень за допомогою 
інноваційних технологій. У 2019 році ми увійшли до списку Forrester Wave у 
категорії Midsize Agile Software Development Service Providers.  

Серед наших клієнтів - лідери світового ринку, як Google, American Eagle, 
eBay, Microsoft, VMware, PayPal, Yahoo!, Macy’s. 

Наші основні профілі: Big Data, Data Science, Java, Front-end, QA 
Automation, DevOps. 

 
Grid Dynamics сьогодні: 
- штаб-квартира в Кремнієвій долині, 
- 10 офісів у 5 країнах світу 
- 13 років у бізнесі 
- нас вже більше 1300 
 
Ми пропонуємо: 
- цікаві проекти 
- роботу зі світовими брендами (Google, Apple, Macy’s, Kohl’s, etc.) 
- стати частиною блискучої команди 
- студентську практику, інтернатуру та воркшопи 
- роботу з досвідченими менторами 
- комфортабельний офіс у центрі міста 
- заняття з англійської мови 
- корпоративні MacBooks, тощо. 
 
Приєднуйся до команди професіоналів 

http://www.griddynamics.com/careers або пиши нам на cv-khar@griddynamics 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5. 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Катерина Терещенко 
Тел.: +38 (095) 083-54-10 
E-mail:  Людмила 

mailto:etereshchenko@griddynamics.com
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ПрАТ «Філіп Морріс Україна» 
 
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 прошлому 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: Лобойченко Євгенія 
Тел.: +38 (057) 786-77-69; +38 (095) 672-35-83 
E-mail:  Your_career@pmi.com 
 
 

 

Artjoker 
 
https://artjoker.ua/ru/  

 
Допомагаємо клієнтам побудувати результативний бізнес за допомогою 

інструментів маркетингу. 
Створюємо сайти, інтернет-магазини, мобільні додатки. Просуваємо все 

перераховане в мережі. Культивуємо якість, сервіс і дедлайн. 
 
Контактна інформація: 
Адреса: 61001, м. Харків, вул. Миколи Міхновського, 20А 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Ольга Закревська 
Тел.: +38 (063) 810-03-75 
E-mail: o.zakrevskaya@artjoker.net 
 

http://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/about-us/overview
http://www.pmi.com/markets/ukraine/uk/about-us/overview
mailto:Your_career@pmi.com
https://artjoker.ua/ru/
mailto:o.zakrevskaya@artjoker.net
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Вакансії: 
PHP developer 
1) Досвід розробки на PHP 7.* 
2) Знання та вміння використовувати MVC, ORM 
3) Досвід роботи з MySQL 
4) Використання Active Record 
5) Досвід роботи з Git 
6) Написання API 
7) Робота з GraphQL 
 

 

Procter and Gamble 
 
https://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:  
53300, м. Покров, вул. Уральська 1 А, Дніпропетровська область  
 
Контактна особа: 
ПІБ: Заворотько Тамара  
Тел.: +38 (095) 668-77-02 
E-mail:  zavorotko.t@pg.com 
 
Вакансії: 
Для студентів технічних напрямів, які знають англійську на середньому і 

вище рівні, мають лідерські якості, вміють працювати в команді та прагнуть 
росту та розвитку. 

• Стажер у відділ IT технологій 
• Менеджер з виробничих проектів (стажування) 
 
Ми пропонуємо: 
• Посадовий оклад: 20 000 грн на місяць на стажуванні; 
• Режим роботи: 5 днів на тиждень, 8:00-17:00, можлива часткова 

зайнятість; 
• Період стажування: в залежності від проекту (3-12 місяців); 
• Офіційне працевлаштування та можливість подальшої кар'єри в 

Procter & Gamble у разі успішного стажування; 
• Безкоштовне проживання у корпоративній квартирі на час стажування 

(у м. Покров); 
• Безкоштовне транспортування, медичне страхування, спецодяг, 

безкоштовне харчування та багато іншого. 
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ПрАТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ 
ЗАВОД» 
 
http://www.plitka.kharkov.ua/ 

 

 

 
Харківський плитковий завод - одне з найбільших підприємств України з 

виробництва керамічної плитки, з багатою історією, що пройшла довгий шлях 
становлення і розвитку.  

Підприємство використовує сучасне італійське обладнання, яке 
забезпечує необхідний контроль якості на всіх етапах виробництва - від 
підготовки сировини до нанесення малюнка на керамічну плитку і її випалу.  

На сьогодні це 9 поточно-конвеєрних ліній. Продукція, що випускається 
відповідає європейським стандартам і більш жорстким внутрішнім 
стандартам. 

 
Контактная информация: 
Адреса: 61106, м. Харків,  пр. Московський 297 
 
Контактна особа: 
ПІБ: Левченко Людмила Олексіївна 
Тел.: +38(057) 754-45-11; +38(096) 252-88-75 
E-mail: Personal20044@ukr.net 
 
Вакансії: 
- Інженер-технолог; 
- Майстер зміни; 
- Оператор з виробництва; 
- Робочі професії. 

 
 

 

ТОВ «Сільпо-Фуд» 
 
http://silpo.ua 

 
В Україні мережа супермаркетів "Сільпо" є однією з лідируючих 

продовольчих мереж, яка налічує понад 250 супермаркетів, як в Києві, так і в 
регіонах України. Сьогодні в команді торгової мережі «Сільпо» - більше 27 000 
співробітників. 

 
Контактна інформація: 
Адреса: м. Дніпро, вул. Ю. Кондратюка, буд. 4 
 
Контактна особа: 
ПІБ:  Петренко Ірина Олександрівна 
Тел.: +38 (099) 953-71-42 
E-mail: ir.petrenko@fozzy.ua 
 

mailto:ir.petrenko@fozzy.ua
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Вакансії: 
- продавець продовольчих товарів; 
- касир торговельного залу; 
- заступник керуючого магазином. 

 

 

SoftInWay 
 
www.softinway.com/en  

 
"SoftInWay Inc” это международная инженерно-исследовательская 

компания.Мы специализируемся на разработке программного обеспечения 
AxSTREAM® для проектирования, анализа и оптимизации турбомашин, а также 
осуществляем консалтинговые услуги в сфере инжиниринга и проводим 
обучающие тренинги мирового уровня. 

Кроме того, “SoftInWay Inc”также предлагает: 
AxCYCLE™ для проектирования, анализа и оптимизации термодинамических 

циклов; 
AxSTREAMNET ™ для вторичных потоков и систем охлаждения; 
AxSTREAMION ™ для интеграции процессов, оптимизации и автоматизации. 
Компания“SoftInWay Inc”, основанная в 1999 году, имеет офисы в Украине, 

США, Швейцарии, Индии.. 
  
Контактна інформація: 
Адреса: 61037, м. Харків, проспект. Московский 199. 
  
Контактна особа: 
ПІБ:  Муха Владислав Олександрович 
Тел.: +38 (066) 791-39-92 
E-mail:  a.bassi@softinway.com  
 
 Вакансії: 
Инженеры-прочнисты – Требования: образование (Выпускники кафедр 

динамика и прочность машин), специальные компьютерные навыки. (CAE: 
FEA в пакетах ANSYS Mechanical и ANSYS Workbench. Программирование в 
APDL, CAD: 3D твердотельное моделирование в пакетах 
SolidWorks/Unigraphics или другие CAD программы). Основные обязанности: 
инженер-прочнист является частью инженерной команды, участвует в 
выполнении инженерных проектов по турбомашинам, взаимодействуя с 
другими подразделениями — аэро и термодинамики, конструкторским и 
другими, принимая участие от начальных до финальных стадий проекта.  

QA Engineer - Основные обязанности:  ручное и автоматизированное 
тестирование программных продуктов, проектирование тест-кейсов. 
Написание скриптов для автоматического тестирования, ведение 
документации, техническая поддержка пользователей.             Навыки: расчет 
и анализ циклов ГТУ (увязка), проектирования систем охлаждения 
высокотемпературных газовых турбин, проектирование газовых турбин, 
проектировани компрессоров (желательно), внимательность к деталям. 
Требования: знание технического английского языка не ниже уровня 
Intermediate, желание развиваться в области программирования. 
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ТОВ «Profiteam» 
 
www.profiteam.in.ua  

 
ТОВ «Профітім» - експерт у сфері практичних стажувань та 

працевлаштування під час канікул для студентів у Німеччині. 
Головна мета нашої команди – це створення особливих проектів, які 

відповідають сучасним потребам клієнтів та поєднують у собі можливості 
практичного стажування за кордоном, отримання першого робочого досвіду та 
достойної оплати праці. Наші німецькі партнери працюють у різних галузях 
економіки: сфера послуг, промисловість, будівництво, сільське господарство і 
пропонують тобі широкий спектр вакансій. 

  
Контактна інформація: 
Адреса: Кропивницький, вул. Соборна 14/64. 
  
Контактна особа: 
Тел.: +38 (057) 299-71-78  
         +38 (066) 718-08-70  
E-mail:  profiteam.kr@gmail.com  
 
Вакансії: 
Більш ніж 2000 вакансій. 

 
 

 

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:  Бабіна Інна Ігорівна 
Тел.: +38 (057) 784-46-05 /  784-47-10 (відділ кадрів) 
         +38 (057) 784-43-71 – з питань проходження практики 
E-mail:  kadr@malyshev.kharkov.ua  

mailto:profiteam.kr@gmail.com
http://www.malyshevplant.com/
mailto:kadr@malyshev.kharkov.ua
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 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. 

 
 
 
 

 

ТОВ «МАКСНЕТ» 
 
https://maxnet.ua/  

 

«Макснет» — оператор зв’язку, який надає повний комплекс 
телекомунікаційних послуг, серед яких «Інтернет», «Телебачення», 
«Телефонія» і 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: 
Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, буд. 12 
  
Контактна особа: 
ПІБ: Котляр Яна Олександрівна 
Тел.: +38 (066) 474-53-44 
E-mail:  job@maxnet.ua 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://maxnet.ua/
mailto:job@maxnet.ua
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ТОВ "ОПТІМУСАГРО ТРЕЙД"  
ВП "Запорізький 
олійноекстракційний завод" 
 
https://optimus.com.ua  

 
          Группа компаний «Оптимус Агро» - более 20 лет специализируется на 

переработке семян подсолнечника и хранении сельско-хозяйственных культур на 
украинском аграрном рынке. "Оптимус Агро" входит в ТОП-5 производителей 
нерафинированного подсолнечного масла и шрота, а также в ТОП-10 компаний по 
элеваторной мощности в Украине. Наша компания ежемесячно реализует до 30 
тыс. тонн подсолнечного масла, до 27 тыс. тонн подсолнечного шрота, а также до 
7 тыс. тонн гранулированной шелухи подсолнечника на условиях: DAF / CPT / 
FOB / CIF.  

В состав группы «Оптимус Агро» входит Запорожский маслоэкстракционный 
завод (далее ПП «ЗМЕЗ») с мощностью переработки семян подсолнечника 2800 т 
/ сутки, сеть элеваторов с общей емкостью хранения зерна 1100000 тонн сельско-
хозяйственных культур.  

На  сегодняшний день ПП «Запорожский маслоэкстракционный завод» –  
современное предприятие с полным циклом переработки сырья, которое 
специализируется на переработке семян подсолнечника, масла подсолнечного и 
шрота.  

Вспомогательное производство включает в себя:  
- теплоэлектроцентраль; 
- ремонтно-механический цех; 
- электротехнический цех; 
- железнодорожный цех и т.д. 
Сырьем для производства масла подсолнечного являются семена 

подсолнечника. Масличные семена поступают на ПП «ЗМЭЗ» автотранспортом и 
железнодорожным транспортом.  

Для обеспечения производства паром, предусмотрена заводская котельная, 
в которой установлены паровые котлоагрегаты.  

Основным направлением получения наибольшей экономии топлива является 
максимальная загрузка парового котла, в качестве основного топлива 
использующего остаточный продукт переработки - подсолнечную лузгу. 

За прошедшие годы неоднократно выполнялась реконструкция предприятия, 
что дало  возможность в значительной мере увеличить уровень инвестиций в 
производство предприятия и модернизацию оборудования, а так же выйти на 
уровень одного из лучших предприятий отрасли в Украине и за ее пределами.. 

  
Контактна інформація: 
Адреса: 49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т Богдана 

Хмельницького, буд. 122, корпус Е-5, кімната 11,м. Запоріжжя вул. Харчова 
буд.3. 

                 69014 м. Запоріжжя вул. Харчова буд.3 
  
Контактна особа: 
Тел.: +38 (056) 789-99-47 г. Днепр 
         +38 (050) 420-13-07 г. Запорожье 
E-mail:  hrd@optimus.com.ua г. Днепр 
             n.kalashnik@optimus.com.ua г. Запорожье 

mailto:hrd@optimus.com.ua
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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  
 

 

 

UNIT Factory 
 
unitfactory.net  

 
Інноваційний IT-кампус. Фундаментальна IT-освіта для кожного, без вчителів 

та лекцій, 24/7. 
  
Контактна інформація: 
Адреса: 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 126. 
  
Контактна особа: 
ПІБ:  Аліна Вовк 
Тел.: +38 (068) 124-84-21 
E-mail:  kharkiv@unit.ua  
 
 Вакансії: 
- Курси програмування. 
 

  

http://www.motorsich.com/


 Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ» 

40 
 

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: +38 (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: org@khcz.gov.ua  
Адреса: вул. Броненосця Потьомкін, 1-А, м. Харків, 61068 
Телефон: «гарячої лінії» +38 (057) 714-96-34 

 

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


 
 

СТОРІНКА ДЛЯ ВАШИХ НОТАТОК  

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комп'ютерна верстка: В.О. Корчагін 

 

 

 

Підп. до друку 11.11.2019 р. Формат 60 х 84 1 16⁄ . Папір офісний. 

-друк. Гарнітура Arial. Ум.друк. арк. Наклад 300 прим. 

Зам. № 0511. 

__________________________________________________________ 

Видавець 

Центр «Кар’єра» НТУ «ХПІ», 

м. Харків, вул. Кирпичова, 2. 61002 

Головний аудиторний корпус, 2 поверх, кімната 213. 

 

Надруковано в типографії PrintHouse 

м. Харків, вул. Гіршмана 16А 

(057) 764-20-28, (066) 956-41-60, 

(093) 419-54-29, (097) 628-28-48. 
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