
 
 

 

НВП «ФЕРОЛІТ» 
оголошує підбір кандидатів 

на заміщення вакантних посад за спеціальностями: 
 

 Плавильник металу та сплавів* 
Кваліфікаційні вимоги: 

- наявність посвідчення 4-5р.; 

- посвідчення стропальника; 

- досвід роботи не менше 1 року  

(можливий прийом без досвіду роботи з подальшим навчання) 

 Заливальник металу* 
Кваліфікаційні вимоги: 

- наявність посвідчення 3р.; 

- посвідчення стропальника; 

- досвід роботи не менше 1 року. 

(можливий прийом без досвіду роботи з подальшим навчання) 

 Машиніст крана (кранівник)* 
Кваліфікаційні вимоги: 

- наявність посвідчення; 

- 2 гр. допуску з електробезпеки до 1000 вольт та більше; 

- досвід роботи. 

 Кокільник-складальник* 
Кваліфікаційні вимоги: 

- наявність посвідчення кокільника-складальника не нижче 3 розряду; 

- наявність посвідчення стропальника не нижче 2 розряду; 

- досвід роботи за фахом не менше 1 року. 

(можливий прийом без досвіду роботи з подальшим навчання) 

 Підсобний робітник в плавильно-ливарний цех 
Кваліфікаційні вимоги: 

- базова або неповна базова загальна середня освіта; 

- без досвіду роботи. 

 Маляр 
Кваліфікаційні вимоги: 

- професійно-технічна освіта за професією «Маляр» 

- досвід роботи за фахом не менше 1 року. 

 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 
Кваліфікаційні вимоги: 

- наявність посвідчення 4-5р; 

- 4 гр. допуску з електробезпеки до 1000 вольт та більше; 

- досвід роботи не менше 1 року 



 Стропальник* 
Кваліфікаційні вимоги: 

- наявність посвідчення 2-3р.; 

- досвід роботи не менше 1 року. 

 Монтажник санітарно-технічних систем 
Кваліфікаційні вимоги: 

- наявність посвідчення 3-4р.; 

- досвід роботи не менше 1 року 

 Інженер-конструктор 
Кваліфікаційні вимоги: 

- повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки; 

- знання методичних і нормативних матеріалів з конструкторської підготовки виробництва; стандарти, 

методики та інструкції з розроблення та оформлення креслень та іншої конструкторської документації;  

- вільне володіння ПК та  комп’ютерними програмами MS Office (Word, Excel), Internet, знання програм 

Компас 3D, AutoCAD; 

- досвід роботи за фахом не менше 1 року. 
 

 

 

*Підприємство організовує навчання працівників підприємства робітничим професіям в 

Учбово курсовому комбінаті з проходженням практики на підприємстві. Зручний графік роботи, всі 

соціальні гарантії, стабільний заробіток, атестовані робочі місця за списком №1, списком  №2. 

 

Підбір кандидатів проводиться поетапно: 

1 етап: прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у відборі, та їх попередній розгляд 

на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади; 

2 етап: проведення співбесіди та прийняття остаточного рішення щодо заміщення вакантної 

посади 

 

З питань працевлаштування звертатись за адресою: вул. Будівельників, 66, м. Горішні 

Плавні, Полтавська обл. 

Контактний номер телефону:  

(067) 807 61 61, (05348) 768-50, 768-51, 758-52, 758-53, (067)-530-88-72, (067)-532-94-84 

Електронна адреса: office@ferolit.com.ua  
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