АДРЕСИ САЙТІВ ПО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ
Користуючись Інтернет-сайтами, Ви маєте можливість
скористатися сервісом пошуку вакансій і отримати додаткову
корисну інформацію про написання резюме, проведення тренінгів і
семінарів, укладення трудових договорів.
http://www.agrijob.com.ua – перший Інтернет - портал для підбору персоналу та вдалого
працевлаштування співробітників в усіх галузях агропромислового комплексу України;
http://agribusiness.kiev.ua – український клуб аграрного бізнесу, новини, події, програми
розвитку галузей АПК України, робота, ярмарки вакансій, виставкова діяльність в АПК;
http://www.agrievent.com.ua - проведення національних та міжнародних заходів та
співпраця з провідними українськими та транснаціональними компаніями агробізнесу,
міністерствами та науковими закладами;
http://www.dcz.gov.ua/kha - Державна служба зайнятості України. Нормативні документи.
Поради з працевлаштування. Онлайн-консультації. Довідник регіональних центрів зайнятості.
http://rabota.ua – пошук роботи по регіонах України, розміщення вакансій і резюме,
трудове законодавство.
http://www.rabotaplus.com.ua - пошук роботи і підбір персоналу на Україні. Статті і
рекомендації для тих, хто шукає роботу, розміщення резюме, вакансій.
http://rabota.com.ua - пошук вакансій і кваліфікованих фахівців. Розміщення
вакансій і резюме, підписка на розсилку. Інформація про тренінги і семінари,
тренінги поштою, статті, тестування.
http://www.ukrjob.com – пошук вакансій і резюме по Україні і за кордоном.
http://www.ukrjob.net - база резюме, вакансій по Україні.
http://www.uajob.org.ua – щоденно до 1000 нових вакансій і резюме, пошук і розміщення
оголошень, корисна інформація для тих, хто шукає роботу.
http://www.works.com.ua - вакансії по Украні.
http://www.personal.com.ua - вакансії по Україні
http://www.dion-inform.com - вакансії по регіонах України.
http://www.jobmarket.com.ua – робота в Україні, вакансії і резюме.
http://www.perspectiva.kharkov.ua
"Перспектива".
Кадрове
агентство
по
працевлаштуванню молодих фахівців.
http://www.ukrjob.net - "UkrJob.net". Тисячі актуальних вакансій України. Резюме
фахівців. Розсилка вакансій по e-mail. Практичні поради. Інформація про рівень зарплат.
Чат, форум і багато що інше.
http://www.jobs.com.ua - Український сервер працевлаштування.
http://job-ua.virtualave.net - "Робота в Україні". Вакансії і резюме.
http://win.ln.com.ua/~novrabot/ - сайт ТОВ "Юність". Недержавна служба зайнятості.
Вакансії кадрових агентств і підприємств.
http://www.rabota.kharkov.ua — Перелік вакансій і резюме. Можливість розміщення
інформації. Довідник кадрових агентств Харкова. Статті і пороади з працевлаштування і
пошуку персоналу.
http://www.job.erynok.com — Пошук роботи і співробітників по базі даних. Можливість
додавання вакансій і резюме. Тематичні статті.

