
                                             Оголошення 

 

Місто                                                                    Київ 

Категорія                                                             Лікарняна аптека 

Орієнтовна заробітна плата                               3034,20-3489,33 грн. 

Зайнятість                                                           Повний робочий день 
 

Вимоги до претендента 

Освіта                                                                    Вища  

Досвід роботи                                                       не менше 5-ти років 

Вік                                                                      від 25 до 60 років 

Стать                                                             Чоловіча-жіноча 
 

Контакти 

ПІБ                                                                      Антоніна Василівна 

Телефон                                                            (044) 257-03-64 

Електронна пошта                                        tmotbckiev@ukr.net 

Час для звернень  Робочі дні з 8-00  до 13-00 

Опис вакансії 

Територіальному медичному об'єднанню «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві на 

постійну роботу потрібен завідувач аптекою-провізор. Офіційне 

працевлаштування, своєчасна виплата зарплати + аванс,оплачувана відпустка 

та лікарняні, доплата за шкідливі умови праці. 

Обов'язки: 

Зберігання медикаментів відповідно до властивостей і вимог Державної 

фармакології, забезпечення лікувального закладу медичними 

препаратами,ведення обліку та звітності використання медпрепаратів.  

Додаткові вимоги 

Знання ПК 

Додаткові умови 

- офіційне працевлаштування; 

- підсумковий облік робочого часу 36 годин на тиждень; 

- своєчасна виплата заробітної плати, лікарняних, відпускних. 

mailto:%20tmotbckiev@ukr.net


                                             Оголошення 

 

Місто                                                                    Київ 

Категорія                                                             Лікарняна аптека 

Орієнтовна заробітна плата                               3149,90-3622,39 грн. 

Зайнятість                                                           Повний робочий день 
 

Вимоги до претендента 

Освіта                                                                    Вища  

Досвід роботи                                                       без вимог до стажу роботи 

Вік                                                                      від 25 до 60 років 

Стать                                                             Чоловіча-жіноча 
 

Контакти 

ПІБ                                                                      Антоніна Василівна 

Телефон                                                            (044) 257-03-64 

Електронна пошта                                        tmotbckiev@ukr.net 

Час для звернень  Робочі дні з 8-00  до 13-00 

Опис вакансії 

Територіальному медичному об'єднанню «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві на 

постійну роботу потрібен провізор-аналітик. Офіційне працевлаштування, 

своєчасна виплата зарплати + аванс, оплачувана відпустка та лікарняні, 

доплата за шкідливі умови праці. 

Обов'язки: 

Здійснення якісного і кількісного аналізу лікарських засобів аптечного 

виробництва, комплектування замовлень та медикаментів. Ведення поточної 

та звітної документації. 

Додаткові вимоги 

Знання ПК 

Додаткові умови 

- офіційне працевлаштування; 

- підсумковий облік робочого часу 36 годин на тиждень; 

- своєчасна виплата заробітної плати, лікарняних, відпускних. 

mailto:%20tmotbckiev@ukr.net


                                             Оголошення 

 

Місто                                                                    Київ 

Категорія                                                              персонал 

Орієнтовна заробітна плата                               2920,60-4 600,44 грн. 

Зайнятість                                                           Повний робочий день 
 

Вимоги до претендента 

Освіта                                                                    Неповна вища  

Досвід роботи                                                       без вимог до стажу роботи 

Вік                                                                      від 25 до 60 років 

Стать                                                             Жіноча 
 

Контакти 

ПІБ                                                                      Антоніна Василівна 

Телефон                                                            (044) 257-03-64 

Електронна пошта                                        tmotbckiev@ukr.net 

Час для звернень  Робочі дні з 8-00  до 13-00 

Опис вакансії 

Територіальному медичному об'єднанню «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві на 

постійну роботу потрібна сестра медична дільнична. Офіційне 

працевлаштування, своєчасна виплата зарплати + аванс, оплачувана 

відпустка та лікарняні, доплата за шкідливі умови праці. 

Обов'язки: 

Участь у лікувально-діагностичному процесі, проведення маніпуляцій та 

процедур. Ведення обліку хворих та ведення медичної документації. 

Додаткові вимоги 

Спеціальність: «сестринська справа» 

Додаткові умови 

- офіційне працевлаштування; 

- підсумковий облік робочого часу 36 годин на тиждень; 

- своєчасна виплата заробітної плати, лікарняних, відпускних. 

 

mailto:%20tmotbckiev@ukr.net


                                             Оголошення 

 

Місто                                                                    Київ 

Категорія                                                              персонал 

Орієнтовна заробітна плата                               2920,60-4 600,44 грн. 

Зайнятість                                                           Повний робочий день 
 

Вимоги до претендента 

Освіта                                                                    Неповна вища  

Досвід роботи                                                       без вимог до стажу роботи 

Вік                                                                      від 25 до 60 років 

Стать                                                             Жіноча 
 

Контакти 

ПІБ                                                                      Антоніна Василівна 

Телефон                                                            (044) 257-03-64 

Електронна пошта                                        tmotbckiev@ukr.net 

Час для звернень  Робочі дні з 8-00  до 13-00 

Опис вакансії 

Територіальному медичному об'єднанню «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві на 

постійну роботу потрібна сестра медична процедурного кабінету. Офіційне 

працевлаштування, своєчасна виплата зарплати + аванс, оплачувана 

відпустка та лікарняні, доплата за шкідливі умови праці. 

Обов'язки: 

Кваліфіковане виконання лікарських призначень направлених на лікування 

хворих. Виконання вимог інфекційного контролю. Здійснювати контроль за 

прийомом препаратів хворими. 

Додаткові вимоги 

Спеціальність:  «медична сестра» 

Додаткові умови 

- офіційне працевлаштування; 

- підсумковий облік робочого часу 36 годин на тиждень; 

- своєчасна виплата заробітної плати, лікарняних, відпускних. 

mailto:%20tmotbckiev@ukr.net


                                             Оголошення 

 

Місто                                                                    Київ 

Категорія                                                              персонал 

Орієнтовна заробітна плата                               1970,80 грн. 

Зайнятість                                                           Повний робочий день 
 

Вимоги до претендента 

Освіта                                                                    повна загальна середня  

Досвід роботи                                                       без вимог до стажу роботи 

Вік                                                                      від 25 до 60 років 

Стать                                                             Чоловіча 
 

Контакти 

ПІБ                                                                      Антоніна Василівна 

Телефон                                                            (044) 257-03-64 

Електронна пошта                                        tmotbckiev@ukr.net 

Час для звернень  Робочі дні з 8-00  до 13-00 

Опис вакансії 

Територіальному медичному об'єднанню «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві на 

постійну роботу потрібен підсобний робітник. Офіційне працевлаштування, 

своєчасна виплата зарплати + аванс, оплачувана відпустка та лікарняні, 

доплата за шкідливі умови праці. 

Обов'язки: 

Виконання допоміжних та підсобних робіт в будівлі, на території закладу. 

Здійснення навантаження, розвантаження та переміщення вручну вантажів. 

Додаткові умови 

- офіційне працевлаштування; 

- підсумковий облік робочого часу 40 годин на тиждень; 

- своєчасна виплата заробітної плати, лікарняних, відпускних. 

 

 

 

mailto:%20tmotbckiev@ukr.net


                                             Оголошення 

 

Місто                                                                    Київ 

Категорія                                                              персонал 

Орієнтовна заробітна плата                               2 804,10 грн. 

Зайнятість                                                           Повний робочий день 
 

Вимоги до претендента 

Освіта                                                                    Повна вища  

Досвід роботи                                                       не менше 2-х років 

Вік                                                                      від 25 до 60 років 

Стать                                                             Чоловіча 
 

Контакти 

ПІБ                                                                      Антоніна Василівна 

Телефон                                                            (044) 257-03-64 

Електронна пошта                                        tmotbckiev@ukr.net 

Час для звернень  Робочі дні з 8-00  до 13-00 

Опис вакансії 

Територіальному медичному об'єднанню «ФТИЗІАТРІЯ» у м. Києві на 

постійну роботу потрібен інженер з експлуатації та ремонту будівель. 

Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата зарплати + аванс, оплачувана 

відпустка та лікарняні, доплата за шкідливі умови праці. 

Обов'язки: 

Здійснення контролю підрозділів під час проведення ремонтних робіт, участь 

у перевірці технічного стану будівель, оформлення документації. 

Додаткові вимоги 

Знання ПК 

Додаткові умови 

- офіційне працевлаштування; 

- підсумковий облік робочого часу 40 годин на тиждень; 

- своєчасна виплата заробітної плати, лікарняних, відпускних. 

 

mailto:%20tmotbckiev@ukr.net

