
Інженер з підготовки кадрів служби роботи з персоналом. 

Лубенський ПМ Лубенське ЛВУМГ. 

 

 

Наші очікування щодо Вас: 

 Повна вища освіта (магістр, спеціаліст). 

 Досвід роботи від 2 років. 

 Знати: КЗпП України, ЗУ «Про відпустки», основи діловодства. 

 Пунктуальність, відповідальність, дисциплінованість, уважність до деталей. 

   

 

Що Ви будете робити: 

 Вести облік особового складу управління та встановленої документації  щодо кадрів, 

організація професійного навчання робітників і постійне підвищення кваліфікації 

керівних працівників і спеціалістів, підготовку, перепідготовку і підвищення 

кваліфікації робітничих кадрів на виробництві. 

 Розробку проектів перспективних і річних планів підготовки кадрів, підвищення 

кваліфікації і майстерності працюючих. 

 Приймати участь у роботі комісії з атестації робочих місць за умовами праці та 

оформлення документації за результатами проведення атестації робочих місць за 

умовами праці. 

 Проводити підготовку документів для нагородження працівників управління. 

 Приймати участь у заповненні, веденні і збереженні трудових книжок. 

 Вести облік надання відпусток працівникам, здійснювати контроль за складанням і 

додержанням графіків щорічних відпусток. 

 Складати встановлену звітність про роботу з кадрами. 

 Оформлювати документи, необхідних для призначення пенсій працівникам 

управління. 

 Здійснювати контроль за станом трудової дисципліни в структурних підрозділах 

управління і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового 

розпорядку, режиму робочого часу і часу відпочинку, дисципліни праці, умов праці 

жінок і підлітків.     

 Вести облік порушень трудової дисципліни та контроль за своєчасним прийняттям 

адміністрацією і трудовими колективами відповідних  заходів. 

 Направляти осіб, які приймаються на роботу або змінюють професію і місце роботи, 

для проходження  попереднього медичного огляду з направленням встановленої 

форми. 

 Проводити роботи щодо керування всіма видами документації, яка 

використовується (нормативна, технічна, управлінська)  в структурному підрозділі. 

 

 



Ми пропонуємо: 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Розвиваюче та професійне навчання. 

 Робота передбачає відрядження (не часто). 

 Місце роботи – Полтавська область, Лубенський район, с. Піски, вул. П’ятикопа, 2-А. 

 

Надсилайте резюме та мотиваційний лист на адресу: 

 krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Документи приймаються до 12 липня 2021 року включно. 
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