
Доброю традицією стало відвід-
ування працівниками служби за-
йнятості воїнів АТО, які проходять 
лікування та реабілітацію у місько-
му військовому шпиталі. Кожного 
разу на зустріч із пораненими 
запрошують цікавих людей. На 
одній із таких побувала й журналіст 
«Відомостей». 

Заступник начальника відділу 
організації сприяння працевлашту-
ванню населення обласного центру 
зайнятості Ольга Терещук роз-
повіла про спектр соціальних по-
слуг щодо працевлаштування, які 
надає служба зайнятості. Зокрема, 
наголосила на можливості профе-
сійного навчання за кошти Фонду 
загальнообов’язкового страхування 
на випадок безробіття. Навчання 
проходить за більш як ста профе-
сіями, після чого легше підібрати 
підходящу роботу. Розповіла про 
оплачувані громадські або інші ро-
боти тимчасового характеру, які 
зараховуються до трудового стажу. 
А ще наголосила на можливості за 
рахунок коштів Фонду започаткува-
ти власну справу, перед тим пройти 
курси підприємця-початківця, на-
писати і захистити бізнес-план. 

Бійцям продемонстрували віде-
оролик, де зібрано приклади пра-
цевлаштування безробітних, які за 
сприяння служби зайнятості від-
крили власну справу. А після цього 
перед присутніми виступила лучан-
ка Наталія Демченко, яка повідала 
свою історію успіху. 

У неї бізнес незвичний, 
пов’язаний із творчістю — виго-
товлення зліпків та скульптурних 
копій. 

— Я знімаю форму з будь-якої 
частини тіла і потім її відтворюю в 
гіпсі — це може бути скульптура або 
дитячі картинки зі зліпками ручок, 
ніжок, — розповіла Наталія. 

Захопилася вона таким ремес-
лом, перебуваючи у декретній від-
пустці. 

— Стало мені страшенно скучно, 
шукала діяльність, якою б мені було 
цікаво займатися, — ділиться пере-

житим. — Це по-перше, а по-друге 
— розуміла, що мені обов’язково по-
трібна власна справа, якою могла би 
заробляти, оскільки дуже не хотіла 
вертатися на роботу, де доводилося 
працювати з 9-ї до 18-ї, розуміючи, 
що у мене двоє діток, яких треба за-
брати із садочка, погодувати, потім 
вкласти спати, а часу для себе не за-
лишається. Мені хотілося поєдну-

вати материнство і власну справу. 
І випадково побачила картини зі 
зліпками в Інтернеті, коли шука-
ла подарунок для доці, яка йшла на 
день народження до друга. Почала 
цікавитись, як можна таке зробити, і 
що більше дивилася фото, то більше 
розуміла, як це мене запалює. Зна-
йшла людину, яка почала вперше в 
Україні цим займатися, і попросила, 
щоб розповіла тонкощі цієї справи. 
А далі я вже сама себе створювала як 
скульптор. Приблизно два роки ро-
била зліпки лише своїм знайомим. 
Коли настав час виходити з декре-
ту і треба було серйозно задумати-
ся, чи повертатися на свою роботу 
(працювала в «Альфа-Банку»), по-

рівняла, скільки могла би заробляти 
на цій справі, а скільки — на своїй 
основній роботі. Звичайно, стабіль-
на зарплата — це добре, але двоє ді-
ток, які можуть хворіти, а тоді дово-
дилося б червоніти перед колегами, 
відпрошуватись у начальства... Тоб-
то такий психологічний дискомфорт 
стримував. Думаю, не важливо, 
скільки я буду заробляти на мисте-
цтві. Головне, що це мені приносить 
у першу чергу задоволення. 

Наталя звільнилася з роботи і 
звернулася у центр зайнятості, де її 
направили на курси підприємців-
початківців. 

— Страшенно цікаво на цих 
курсах, почула те, чого мені не ви-
стачало, — про тонкощі податкового 
законодавства, про реєстрацію під-
приємництва, його ведення, — ді-
литься досвідом Наталя. — Якщо 
хтось сидів і просто слухав, то я 
кожне слово ковтала і, написавши 
бізнес-план, ще більше почала в 
себе вірити. Потім відкрила підпри-
ємця й отримала одноразову до-
помогу на започаткування власної 
справи. Почала розставляти зразки 
по місту — в дитячій поліклініці, в 
жіночій консультації, у фотосало-
нах пропонувала співпрацю. Мені 
було незручно йти до чужих людей, 
відкривати кабінети, але коли я три-
мала роботу зі зліпочками, всі радо 
зустрічали. І похвала, яку чула від 
людей, ще більше додавала впевне-
ності, що я на правильному шляху. 

Далі жінка шукала людей, які 

могли б із нею разом творити, адже 
самій орендувати приміщення було 
дорого. Це виявилося непросто, але 
з часом усе-таки однодумці зорга-
нізувалися. На третьому поверсі у 
торговому центрі «Порт-сіті» вони 
відкрили галерею — там картини 
художників, вироби з каменю та ро-
боти Наталії. 

Поранені бійці, які слухали май-
стриню, поцікавились, як зважилася 
на відкриття підприємництва в та-
кий складний у країні час. 

— Я також думала, що в мене 
може впасти кількість замовлень, 
але діти народжуються в будь-який 
період і люди все одно живуть, — із 
оптимізмом відповіла Наталя. — 
Чимось треба відволікатися від того, 
що відбувається. Всі реально вто-
милися чути погані новини, люди 
хочуть чогось позитивного. Коли до 
нас заходять у галерею відвідувачі, 
вони також відпочивають душею. 

Після спілкування Наталя роз-
дала військовослужбовцям, у кого є 
маленькі дітки, сертифікати на виго-
товлення зліпків. 

Ці мужні чоловіки подякували 
гостям за увагу й турботу і щиро 
пообіцяли, що докладуть максимум 
зусиль, аби одужати і розпочати тру-
дитись у мирній державі. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

У пошуках роботи
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Свої двері студентам відкрив 
Луцький міський центр 
зайнятості 
Міський ЦЗ радо відчинив свої двері вихованцям факультету 
«Бізнес та управління персоналом» Луцького національного 
технічного університету. Студентів ЛНТУ ознайомили 
зі станом ринку праці та професіями, що мають попит, 
можливістю проходження стажування безпосередньо на 
робочому місці з подальшим працевлаштуванням, надали їм 
вичерпну інформацію про послуги служби зайнятості. Охочі 
пройшли тестування щодо професійної спрямованості. 

Виїзна акція центру зайнятості 
до тимчасово переміщених осіб 
Спеціалісти Луцького районного центру зайнятості зустрілися з 
переселенцями зі Сходу в гуртожитку СНУ імені Лесі Українки, де 
проживає ця категорія осіб. Провели консультації та поспілкувалися 
індивідуально з кожним охочим. Наголосили, що інформація про 
послуги служби зайнятості для осіб, які переселилися з тимчасово 
окупованої території та районів АТО, розміщена, окрім офіційного сайту 
служби зайнятості, у Департаменті соціальної політики Луцької міської 
ради, в Управлінні Пенсійного фонду міста Луцька, в Центрі надання 
адміністративних послуг, у Луцькому міському центрі соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, на сайті Луцької міської ради. 

Шановні роботодавці! 

Не залишайте шукачів роботи без уваги! 
Волинська обласна служба зайнятості запрошує вас 19 травня у 
Волинський технікум Національного університету харчових технологій 
(м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6) для участі у випускному іспиті групи 
«Комп’ютеризований бухгалтерський облік «1С: Підприємство — Бухгалтерія 
для України 8.2» (курси цільового призначення) з числа слухачів-безробітних. 
Ви зможете підібрати кваліфікованого працівника, провести співбесіду з 
претендентами на роботу, отримати рекомендації викладачів, побачити 
реальних пошукачів праці. 
Іспит розпочнеться об 11 год. 
Телефон для довідок: 72-53-01, 72-44-90. 

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

18 травня у Локачинському районному центрі зайнятості 
(смт Локачі, вул. Миру, 41) 
11.00 год. — тренінг для молоді на тему: «Школа безпеки та порядку» 

19 травня у Луцькому міському центрі зайнятості 
(м. Луцьк, вул. Ярощука, 2)
10.00 год. — тренінг для молоді на тему: «Час перемін: ресурси і можливості» 
14.00 год. — тренінг для молоді на тему: «Школа безпеки та порядку»
15.00 год. — майстер-клас для безробітних, зацікавлених в ІТ-сфері, на тему: 
«Загальна підготовка. Власний бренд» 

21 травня у Локачинському районному центрі зайнятості 
(смт Локачі, вул. Миру, 41) 
10.00 — тренінг на тему: «Комп’ютер для людей зрілого віку: пошук ідей для 
працевлаштування та розвитку бізнесу» 

21 травня у Ковельському міськрайонному центрі зайнятості 
(м. Ковель, вул. Сагайдачного, 6а) 
11.00 год. — тренінг для молоді на тему: «Школа безпеки та порядку» 

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

Бійців військового госпіталю 
навчали методам ведення бізнесу

Роботодавці запрошують на роботу 
ТзОВ «Алкон» запрошує на роботу: 

- інженер-конструктор, заробітна плата — від 2000 грн;
- слюсар із контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, заробітна 
плата — від 1700 грн; 
- водій автотранспортних засобів, заробітна плата — від 1700 грн;
За довідками з питань працевлаштування звертатися: 
Луцький р-н, с. Струмівка, вул. Старицького, 84, тел. (0332) 70-59-54. 

ПрАТ «Волиньхолдинг» запрошує на роботу: 
- апаратник із приготування майонезу; 
- налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції; 
- готувач сумішей. 
Графік роботи тризмінний, оплата праці погодинна: 19,13 грн/год. 
За довідками з питань працевлаштування звертатися: 
Луцький р-н, смт Торчин, вул. І. Франка, 4, тел. (0332) 77-66-16, 77-66-59. 

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 Грицюк Вікторія Вікторівна запрошує на роботу: 
- майстер із ремонту, заробітна плата — 1230 грн; 
- продавець непродовольчих товарів, заробітна плата — 1250 грн (продаж 
рослин). 
За довідками з питань працевлаштування звертатися: 
м. Луцьк, вул. Шевченка, 11, тел. (095) 2107956. 

ТзОВ «Птахокомплекс «Губин» у місті Нововолинську запрошує 
на роботу: 

• інженер КВП і А, заробітна плата — 3500 грн; 
• інженер із охорони праці, заробітна плата — 4000 грн; 
• старший машиніст холодильних установок, заробітна плата — 4500 грн; 
• майстер цеху, заробітна плата — 3500 грн; 
• старший електромеханік, заробітна плата — 3500 грн; 
• підсобний робітник, заробітна плата — 3500 грн; 
• вантажник, заробітна плата — 3500 грн; 
• робітник із відлову птиці, заробітна плата — 3500 грн.
Здійснюється довіз працівників із м. Володимира-Волинського, 
смт Жовтневого, Іваничівського району.
Звертатись за адресою: Волинська область, м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 
30.
Контактний телефон: 067-333-79-13, 067-333-79-04. 

ПРОПОЗИЦІЇ РОБОТИ З НАДАННЯМ ЖИТЛА 

ТОВ «Волиньагрохолдинг» запрошує на роботу:
• завідувач свиноферми, заробітна плата — 2500 грн;
• ветеринарний лікар, заробітна плата — 2000 грн.
Місце проведення робіт: Луцький район, с. Шепель, вул. Центральна, 11.
Пакет соціальних послуг: харчування, надається гуртожиток.
За довідками з питань працевлаштування звертатися: м. Луцьк, 
вул. Д. Галицького, 33, тел. (0332) 726494, 210254. 

СГПП «Дружба» запрошує на роботу: 
- головний бухгалтер — 5000 грн,
- зоотехнік — 3000 грн,
- лікар ветеринарної медицини — 3000 грн,
- юрист — 3000 грн,
- агроном — 3000 грн, 
- головний інженер — 5000 грн. 
Для довідок звертатись за адресою: Луцький р-н, с. Воютин, вул. Шкільна, 
2, тел. (0332) 79-59-47, 79-75-69. Або за адресою: м. Луцьк, вул. Конякіна, 2 
тел. 71-95-00,71-95-89. 

 ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

Сторінку підготовлено за сприяння Волинського обласного центру зайнятості


