
Тим, хто за нинішніх обставин втра-
тив роботу або кому це загрожує, 
варто згадати: упоратися з тим-
часовими труднощами допоможе 
служба зайнятості. Крім того, що 
тут підбирають підходящі вакансії, 
безробітного мотивують на успіх, 
формують у ньому здібності до 
конструктивного подолання про-
фесійної кризи, пропонують профе-
сійні перекваліфікації та інше. Тож 
колишній безробітний знаходить 
упевненість, а разом з тим і варіан-
ти нового успішного працевлашту-
вання. Історій таких є безліч. 

ЗНАЙШЛА РОБОТУ ЗА КІЛЬКА 
ДНІВ 

Буквально за декілька днів вда-
лося знайти роботу вчительці, яка 
вимушено переселилася до нас зі 
Сходу. 

…Наталія з дитинства була зі-
брана, відповідальна, дисциплінова-
на та мріяла бути вчителем. Обрала 
заклад, вступила. Успішно навча-
лась у Луганському державному пе-
дагогічному інституті імені Тараса 
Григоровича Шевченка. Відразу піс-
ля закінчення навчального закладу, 
без жодних сумнівів, пішла на ро-
боту вчителем математики в серед-
ню школу. Бажана робота в школі 
приносила задоволення, життя на-
повнилося новими емоціями. Хоча 

інколи було дуже непросто… І так 
22 роки плідної роботи. 

Сьогоднішні військові дії на схо-
ді України змусили Наталію розра-
хуватися з роботи і виїхати із зони 
АТО. Життя зробило поворот. По-
стало питання — як діяти далі? 

Наталія Вікторівна залишила 
місце постійного проживання та 
приїхала до рідних у місто Володи-
мир-Волинський. Не гаючи часу, 
звернулася до міськрайонного цен-
тру зайнятості з великим бажанням 
знайти місце на ринку праці. Без пе-
ребільшення служба зайнятості для 
неї стала визначальною при виборі 
життєвих пріоритетів. Головним і 
першочерговим було знайти роботу, 
отримати доходи. Спеціалісти цен-
тру зайнятості з розумінням став-
ляться до клієнтів, які вимушено 
переїхали із тимчасово окупованих 
територій. Відчай змушував Ната-
лію швидко приймати рішення. Два 
тижні вистачило, щоб підібрати ро-
боту. Отримавши направлення у Во-
лодимир-Волинську спеціалізовану 
школу-інтернат вихователем, пере-
селенка успішно пройшла співбесіду 
і була прийнята на роботу з подаль-
шим переведенням на місце вчителя 
математики. 

Нова працівниця задоволена 
роботою і ставленням до неї колег. 
Вдячна працівникам служби зайня-
тості, які пройнялись її проблемами. 
Головне — ніколи не втрачати надії. 

ПРОЯВИВ СЕБЕ 
ПРОФЕСІОНАЛОМ ПІД ЧАС 
СТАЖУВАННЯ 

Професія тракториста-маши-
ніста сільськогосподарського ви-
робництва є сьогодні однією з тих, 
що потрібні селу та народному гос-
подарству України. Багато людей 
вважає її непрестижною, але якщо 
задуматися, то вона — найпотріб-
ніша. Адже престиж — це не те, що 
модно. Це те, що має високу оцінку 
суспільства і повагу. Саме таку про-
фесію обрав Василь Туруцький. 

Працював трактористом 17 ро-
ків, а коли залишився без роботи, 
звернувся до Іваничівського район-
ного центру зайнятості. У той час 
підходящого місця праці для нього 
не було. Василь Володимирович ви-
явився надзвичайно наполегливим 
у пошуку роботи. Старанно вико-
нував поради фахівців центру за-
йнятості: відвідував різноманітні 
семінари, тренінги, склав план само-
стійного пошуку праці, мав зустрічі 
на підприємствах, де сподівався зна-
йти роботу. 

І любов до професії та бажання 
працювати, які сформувалися ще з 
дитинства, допомогли. Щоб відпо-
відати сучасним вимогам обраного 
фаху, Василь Туруцький зацікавив-
ся запропонованою спеціалістами 
служби зайнятості можливістю під-

вищення кваліфікації за своєю про-
фесією на сільськогосподарському 
підприємстві ДП «Агрофірма «Луга-
Нова» ПП «Універсам» із подальшим 
можливим працевлаштуванням. 

Протягом стажування він отри-
мав змогу та найкращі умови для 
того, щоб проявляти і розвивати 
свої професійні навички й уміння, 
зарекомендував себе кваліфікова-
ним і відповідальним працівником. 
Після проходження стажування од-
разу був працевлаштований трак-
тористом у ДП «АФ «Луга-Нова» 
ПП «Універсам». 

ВЕЛИКЕ ЗНАЧЕННЯ — ДОСВІД 

Отож, як би не змінювалися часи 
й вимоги до представників про-
фесії, все ж головним залишаються 
людяність, відповідальність, любов 
до праці та бажання приносити ко-
ристь. Саме ці якості переважали в 
характері Анатолія Зубаря, котрий 
свого часу за сприяння Старовижів-
ського районного центру зайнятості 
влаштувався продавцем непродо-
вольчих товарів, реалізовуючи на-
селенню (переважно поліщукам, які 
знаються на сільськогосподарській 
техніці) запасні частини й аксесуа-
ри. І хоча такі послуги на Старови-

жівщині надають й інші підприєм-
ці, до Анатолія Зубаря селяни ідуть 
охочіше, ніж до інших реалізаторів 
запчастин. 

— Чому так? — запитуємо в Ана-
толія Олександровича. 

— Можливо, тому, що у мене за 
плечима — значний досвід роботи 
з людьми, певні знання, — пояснює 
чоловік. — Закінчив Українську 
сільськогосподарську академію, 
працював заступником голови рай-
держадміністрації одного з районів 
на Київщині, знайомий із наданням 
соціальних послуг в управлінні со-
ціального захисту. Все це якось на-
клало відбиток і допомагає знахо-
дити порозуміння з людьми. Тому, 
мабуть, і звертаються до мене. 

Нині пан Анатолій уже відсвят-
кував свій полудень віку, дочекався 
онука Ярославчика, безмежно пе-
реживав за зятя, котрий після сер-
йозного поранення під час служби 
у зоні АТО боровся за життя у вій-
ськових госпіталях. І тому йому так 
приємно, як старшому в родині, да-
вати з усім цим раду. І праця у цьому 
процесі, зайнятість — чи не найго-
ловніші. Так вважає Анатолій Зубар 
і дорожить цим не останнім Божим 
дарунком — бути потрібним родині, 
зрештою, й країні також. 

У пошуках роботи
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Безробітні допомагатимуть у прийомі 
документів для оформлення житлових 
субсидій 
Виконком Луцької міської ради прийняв рішення щодо організації 
громадських робіт у департаменті соціальної політики. Було 
визначено, що роботою, яка відповідає потребам громади міста, є 
допомога в прийомі документів для оформлення житлових субсидій. 
Фінансування громадських робіт буде здійснюватися за рахунок 
коштів бюджету міста і Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття рівними частинами. 
На ці роботи вже залучено 7 осіб із числа безробітних. 

Новий крок у майбутнє після навчання 
за напрямком «Підприємець-
початківець» 
Чергова група безробітних за сприяння Ківерцівського районного 
центру зайнятості закінчила навчання за напрямком «Підприємець-
початківець» у Рівненському центрі професійно-технічної освіти 
Державної служби зайнятості. Нещодавно вони успішно захистили 
свої бізнес-плани. Слухачі втілюватимуть у життя різноманітні 
бізнес-ідеї: створення графічного контенту, вирощування малини, 
виготовлення та продаж кондитерських виробів, виробництво і 
реалізація м’ясної продукції, продаж будівельних матеріалів. 

Запрошуємо до участі у семінарах-тренінгах, які проводитимуть 
кваліфіковані спеціалісти – партнери служби зайнятості: 

22 травня у Ківерцівському районному центрі зайнятості 
(м. Ківерці, вул. Грушевського, 23)
10.00 год. — тренінг для молоді на тему: «Школа безпеки та порядку» 

26 травня у Камінь-Каширському районному центрі зайнятості 
(м. Камінь-Каширський, пл. Незалежності, 8)
11.00 год. — тренінг для молоді на тему: «Школа безпеки та порядку»

26 травня в Іваничівському районному центрі зайнятості 
(смт Іваничі, вул. Жукова, 7а)
11.00 — тренінг для молоді на тему: «Робоче місце: знайти, створити, 
зберегти» 

27 травня у Ковельському міськрайонному центрі зайнятості 
(м. Ковель, вул. Сагайдачного, 6а)
10.00 год. — тренінг на тему: «Комп’ютер для людей зрілого віку: пошук 
ідей для працевлаштування та розвитку бізнесу» 

27 травня в Іваничівському районному центрі зайнятості 
(смт Іваничі, вул. Жукова, 7а)
11.00 год. — тренінг для молоді на тему: «Школа безпеки та порядку» 

28 травня у Ківерцівському районному центрі зайнятості 
(м. Ківерці, вул. Грушевського, 23)
10.00 год. — тренінг на тему: «Комп’ютер для людей зрілого віку: пошук 
ідей для працевлаштування та розвитку бізнесу» 

28 травня в Турійському районному центрі зайнятості 
(смт Турійськ, вул. Луцька, 22)
10.30 год. — тренінг для молоді на тему: «Школа безпеки та порядку»

Телефон для додаткової інформації — (0332) 725437 (відділ організації 
профорієнтації обласного центру зайнятості) 

Історії успішного працевлаштування волинян 

Василь Туруцький підвищував кваліфікацію за своєю професією

Роботодавці запрошують на роботу
ТОВ «Волиньагрохолдинг» запрошує на роботу: 

- завідувач складу, заробітна плата — 2000 грн;
- лікар ветеринарної медицини, 2000 грн;
- охоронник, заробітна плата — 2300 грн;
- водій автотранспортних засобів, заробітна плата — 2000 грн.
За довідками з питань працевлаштування звертатися: 
Луцький р-н, с. Шепель, вул. Центральна, 11, тел. (067) 3611089, 
(050) 1538923.

ПП «Промбуд-5» запрошує на роботу: 
- монтажник із монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій,           
заробітна плата — 2000 грн;
- муляр, заробітна плата — 2000 грн;
- машиніст крана автомобільного, заробітна плата — 3000 грн;
- бетоняр, заробітна плата — 2000 грн;
- електрослюсар будівельний, заробітна плата — 2000 грн;
- електрогазозварник, заробітна плата — 3000 грн.
За довідками з питань працевлаштування звертатися:
м. Луцьк, вул. Ковельська, 1, тел. (0332) 72-21-11. 

ФОП Цвек Оксана Сергіївна запрошує на роботу:
- перукар (перукар-модельєр), заробітна плата — 1250 грн.
За довідками з питань працевлаштування звертатися:
м. Луцьк, вул. Володимирська, 81, перукарня «Стиль», тел. (050) 8601890. 

ПП «Фенікс» запрошує на роботу: 
- оператор лінії виробництва морозива, заробітна плата — 1500 грн.
За довідками з питань працевлаштування звертатися: 
м. Луцьк, вул. Дубнівська, 18, тел. (050) 4384919. 

Більше інформації про вільні робочі місця та вакантні посади — на 
сайтах Державної служби зайнятості www.trud.gov.ua, www.dcz.gov.ua/vol

На ярмарках 
вакансій 
роботодавці 
підбирають собі 
працівників 

Сторінку підготовлено за сприяння Волинського обласного центру зайнятості

Уже традиційно Ковельський 
міськрайонний центр зайнятос-

ті допомагає роботодавцям прово-
дити підбір працівників на ярмарках 
вакансій. 

Тому, коли до центру зайнятос-
ті звернулася підприємець Наталія 
Данилюк із проханням надати до-
помогу в підборі кадрів, робото-
давцю запропонували взяти участь 
у міні-ярмарку вакансій. Наталія 
Євгеніївна керує ресторацією «Цен-
траль», що прийматиме відвідувачів 
із 15 травня. В неї виникла потреба 
у кваліфікованих барменах та офіці-
антах. На захід запросили 6 пошука-
чів роботи відповідної кваліфікації. 
Підприємець розповіла про умови 
праці, розмір заробітної плати, ви-
моги. У свою чергу безробітні мали 
можливість презентувати себе.  Піс-
ля зустрічі 5 безробітних виявили 
бажання особисто завітати у рес-
торацію, щоб на практиці довести 
вміння і бажання працювати.

Анатолій Зубар порадить, яку запчастину краще купувати
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