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Львівський обласний центр зайнятості 
вул.Бортнянського 11 а, м.Львів, 79039, тел/факс (032) 297-16-97, 

E-mail: kanc@locz.lviv.uaWeb:http://www.dcz.gov.ua/lviv Код ЄДРПОУ 03491180 

До Львівської обласної служби зайнятості звернулася компанія 
«Фуджікура», яка займається виробництвом кабельних мереж для світових 
автомобільних брендів, з проханням посприяти у якнайшвидшому підборі 
працівників. Окрім вакансій на постійній основі підприємство пропонує 
тимчасову зайнятість для студентської молоді на період роботи 3-4 місяці. 
Підприємство пропонує роботу для 

Операторів автоматичних ліній та установок. 

Вимоги: 
• бажання працювати; 
• здатність розрізняти кольори; 
• досвід роботи не потрібний. Підприємство забезпечує працівників 

теоретичним та практичним навчанням. 
Підприємство пропонує: 

• тимчасове працевлаштування; 
• вчасну та офіційну виплату заробітної плати: протягом першого місяця 

роботи оклад 4 200 грн + 1000 грн бонус для початківців; 
• середня заробітна плата з другого місяця роботи - 6 500 грн 
• пільгові обіди (6 грн.); 
• довезення на роботу та з роботи працівників, котрі проживають у Львові 

та 30 - 50 км від території заводу з можливістю подальшого 
працевлаштування на постійній основі; 

• забезпечення безкоштовним проживанням на тимчасовій основі протягом 
3-х місяців працівників, котрі проживають на відстані більш, ніж 50 км 
від території заводу та їх трансферу до Львова 

Окрім цього, компанія пропонує скористатися акцією «Приведи друга». 
Особа, за сприяння якої буде працевлаштовані на підприємство інші працівники, 
за два місяці отримає 2500 грн. премії за кожного залученого працівника. 
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Шановний Володимире Володимировичу! 

http://www.dcz.gov.ua/lviv


Просимо довести цю інформацію до студентської молоді, яка навчається 
у Вашому навчальному закладі та зацікавлена у тимчасовому заробітку, у тому 
числі під час літніх канікул. 

За детальною інформацією прохання звертатися за тел. 244-59-74 
(начальник відділу взаємодії з роботодавцями та розслідування страхових 
випадків Львівського міського центру зайнятості Козак Галина Іванівна), та 233-
01-67 (начальник відділу організації надання послуг роботодавцям Львівського 
обласного центру зайнятості Палій Руслана Дмитрівна). 

Палій, 233-01-67 

З повагою 
в.о. директора О.Іванчук 


