
Адреси центрів зайнятості 
Чернівецької області

Чернівецький обласний центр зайнятості:
Б8000 м. Чернівці, вул. Університетська, 31, 
тел: (037-2) 55-32-70, тел./факс 51-18-87

Чернівецький міський центр зайнятості:
58032 м. Чернівці, вул. Воробкевича, 37 

т./ф.: (037-2) 51-55-53, 52-73-08

МІНІСТЕРСТВО СОШАЛЬНОІ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ -  
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ 
ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО 
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ 
НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Новодністровський міський центр зайнятості:
Б0236 м. Новодністровськ, 

мікрорайон «Сонячний», ЗОШ № З 
т/ф.: (0-241) 3-41-74, 3-38-84

Р айонні центри зайнятості:

Вижнииький: 59200 м. Вижниия, 
вул. Українська, 94А  (0-230) 2-32-92, 2-32-90 

Гериаївський: Б0500 м. Герца, 
вул. Центральна, 1БД (0-240) 2-12-52 

Глибоиький: Б0400 смт Ілибока, 
вул. Центральна, 89, (0-234) 2-16-92 

Заставнівський: 59400 м. Заставна, 
вул. Незалежності, 100, (0-237) 2-15-59 

Кельменеиький: 50100 смт Кельмениі, 
вул. Головачука, Б, (0-232) 2-2Б-37 

Кіиманський: 59300 м. Кіимань, 
вул. Незалежності, 81, (0-23Б) 2-33-4Б 

Новоселииький: 50300 м. Новоселиця, 
вул. Центральна, 108, (0-233) 5-07-51 

Путильський: 59100 смт Путила, 
вул. Українська, 138, (0-238) 2-13-5Б 

Сокирянський: Б0200 м. Сокиряни, 
вул. Перемоги, 18, (0-239) 2-10-75 

Сторожинеиький: 59000 м. Сторожинеиь, 
вул. Чернівецька, 82Б, (0-235) 2-30-09,2-14-37 

Хотинський: Б0000 м . Хотин, 
вул. Святопокровська, 80, (0-231) 2-21-1Б

БЕЗКОШТОВНІ сервіси 
державної служби

зайнятості:

І інформаційно-довідкова 
телефонна система
0-800-50-50-50 
[із стаціонарного телефону}

Мобільний сервіс -  номер 730

Інтернет-портали
www.dcz.gov.ua 
www.trud.gov.ua

Державна служба 
зайнятості завжди готова 

допомогти Вам!

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 
иЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

ПОРАДИ
тим, хто шукає

РОБОТУ

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


к
Дорогі друзі!
Ви шукаєте роботу або прагнете її змінити? 

Мрієте побудувати вдалу кар'єру? Дійте! 

Пошук роботи вимагає активності і 

наполегливості, вміння знаходити та 

аналізувати інформацію про вакансії, 

ефективно використовувати кожен шанс 

на працевлаштування.

Завітайте до державної служби 
зайнятості і кваліфіковані фахівці 
допоможуть Вам у підборі роботи.

До Ваших 
послуг:

інформаційні стенди з переліком 

наявних вакансій; 

тач-скріни з пошуку роботи; 

семінари, під час яких 

спеціалісти ознайомлять Вас 

із ситуацією на ринку праці, 

навчать складати резюме, 

допоможуть підготуватися до 

співбесіди з роботодавцем тощо.

Пам'ятайте!
Роботу знаходить той,хто активно її шукає!

Джерел пошуку 
роботи багато. 
До Вашої уваги -  
основні.

Використовуйте можливості 
І нтернет-мережі,

насамперед, інформацію з Інтернет-порталів 

державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua, 
www.trud.gov.ua

♦ Скористайтесь безкоштовним 
телефонним сервісом

державної служби зайнятості 0 - 800 - 50 - 50-60 

(зі стаціонарного телефону) для отримання

інформації про вакансії.

Друковані засоби масової 
інформації -

ще одне джерело пошуку роботи. Постійно 

переглядайте періодичні видання з інформацією 

про вакансії, особливу увагу приділяйте 

публікаціям про підприємства, які розширюють 

свої можливості, відкривають нові філії та 

матимуть у майбутньому потребу в працівниках.

Зверніться по допомогу до 
кадрових агениій.

Але пам'ятайте: приватні агенції не дають 

гарантій щодо термінів пошуку роботи та 

працевлаштування.

Нагадуємо також, що, відповідно до чинного 

законодавства, з 1 січня 2013 року оплата 
послуг посередників з працевлаштування 
здійснюється винятково роботодавцем.
Кадровим агенціям заборонено отримувати від 

громадян будь-яку грошову винагороду.

Використовуйте особисті 
контакти.

Зверніться по допомогу до друзів, родичів, 

знайомих.

имишішішшііівмиииіашим̂

БУДЬТЕ АКТИВНІ -  відвідайте
масові інформаційні заходи -  
ярмарки вакансій, Дні кар'єри, 
презентації підприємств та інші 
заходи за участю роботодавців.

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

