
 
 

ВИПУСКНИКИ ТА СТУДЕНТИ СТАРШИХ КУРСІВ! 

 

Greenland School шукає викладача англійської та німецької мов у дружню 

команду. 

 

Вимоги: 

 

 Рівень англійської від В1 

 

 Бажання вчитися та розвиватися 

 

 Вміння ввічливо і тактовно спілкуватися з клієнтами усіх вікових категорій 

 

Міжнародні сертифікати та досвід роботи є перевагою, але не обов'язкові. 

Розглянемо заявки від студентів та людей, які лише починають освоювати 

професію вчителя. 

 

Ми пропонуємо: 

 

 Погодинну оплату праці 



 

 Офіційне працевлаштування (за бажанням) 

 

 Безкоштовне навчання та забезпечення необхідними методичними 

матеріалами 

 

 Забезпечення учнями 

 

 Гнучкий графік роботи у зручний для Вас час 

 

 Підтримку від усіх членів команди 

 

Оплата залежить від кваліфікації викладача, типу та тривалості уроків. 

 

Контакти: 
https://www.facebook.com/GreenlandSchoolSumy 

+38-095-590-24-74 

  

https://www.facebook.com/GreenlandSchoolSumy


 
 

Access East шукає менеджера перекладацьких проектів для віддаленої роботи на 

повний робочий день. 

 

Ви студент останнього семестру або випускник, добре володієте німецькою 

мовою і хотіли би працювати дистанційно в якості менеджера проектів? 

 

Тоді ця вакансія саме для Вас! 

 

Ми надаємо чудові можливості для професійного розвитку! 

  



 
DEIR Translation Agency пропонує вакансії позаштатних перекладачів з 

англійської, німецької, французької, польської, італійської, іспанської та інших 

мов. 

 

Одна з особливостей роботи позаштатного перекладача (фрілансера) полягає в 

тому, що вона не прив’язана до конкретного місця. Ви можете жити в Україні, 

але при цьому мати клієнтів по всьому світу. Робота фрілансера стає все більш 

популярною серед людей, що йдуть в ногу з часом. У роботі фрілансера є плюси 

для обох сторін. 

Для фрілансера – це велика свобода в плануванні свого часу та можливість мати 

клієнтів у будь-якому куточку світу. Для працедавця – широкий вибір 

підрядників, серед яких перевага віддається найбільш професійним. Також є 

шанс працювати з самостійними, тобто відповідальними людьми. 

Якщо Ви досвідчений фрілансер, ми раді бачити вас в нашій команді. Якщо ж Ви 

тільки вирішили спробувати себе у дистанційній роботі, ми з задоволенням 

надамо таку можливість. Кандидатам в позаштатні перекладачі необхідно 

зробити всього два кроки: заповнити онлайн-анкету та виконати тестові 

завдання. 

Відправка резюме разом з виконаними тестами вітається, але не позбавляє 

необхідності заповнити анкету. Кандидати, що успішно пройшли тестування, 

отримують обов’язкове повідомлення електронною поштою і заносяться в нашу 

базу даних. 

Всі використовувані тести є стандартними і призначені виключно для оцінки 

професійного рівня кандидатів. 

https://deir.pro/language/uk/anketa-dlya-perekladachiv/
https://deir.pro/language/uk/robota-u-nas
https://deir.pro/language/uk/robota-u-nas
https://deir.pro/language/uk/anketa-dlya-perekladachiv/


 

Тестові завдання для кандидатів в перекладачі: 

https://deir.pro/language/uk/robota-u-nas 

 

Контакти: 
info@deir.pro 

+38-096-986-71-06 

  

https://deir.pro/language/uk/robota-u-nas
mailto:info@deir.pro


 
 

Вакансія перекладача, клієнт-менеджера 
 

Вимоги: неповна вища або вища освіта (філолог, перекладач) 

Умови роботи: 8 год / 5 робочих днів, офіс у центрі міста, міцний колектив 

Обов’язки: переклад та підготовка документів, робота з контрагентами, 

консультації клієнтів з питань перекладу 

Коллектив шукає надійного колегу! 

 

Контакти:  

https://kartushtranslation.business.site 

burokartush@gmail.com 

+38-095-27-65-796 

+38-098-81-75-796 

 

  

https://kartushtranslation.business.site/
mailto:burokartush@gmail.com


 
 

Корпоративний викладач з англійської мови 

 

Ми HedgeHog – консалтингове агентство нового покоління, з широким спектром 

надання послуг в галузі найму, навчання, автоматизації та розвитку персоналу на 

українському та міжнародному ринках. 

Наш клієнт (велика компанія, яка стрімко розвивається, надає послуги 

транспортної логістики на території Європи та США), відкрила вакансію 

корпоративний викладач з англійської мови у місті Суми. 

Ми пропонуємо: 

 Офіційний контракт з першого дня співпраці 

 Робочий день з 10:00 до 19:00 (понеділок – п’ятниця); субота та неділя – 

вихідні 

 Дохід в $ 

 Комфортний сучасний офіс в центрі міста, смачна кава та фрукти 

 Можливість професійного зростання 

 Можливість підвищення мовних навичок з Native Speakers 

 Додаткове навчання коучингу за рахунок компанії 

 Молодий, енергійний і дружний колектив 

 Team building за рахунок компанії 

Ми очікуємо від тебе: 

 Володіння розмовною англійською мовою (рівень В2 і вище), прагнення 

навчати інших 

 Досвід роботи від 1 року в якості викладача англійської мови в компаніях, 

навчальних центрах з дорослою аудиторією 

 Комунікабельність та відповідальність 



 Творчий підхід до роботи 

 Знання інших іноземних мов (перевага) 

 Досвід роботи за кордоном, практика за кордоном за програмою Work and 

Travel (перевага) 

Майбутні завдання, які чекають на тебе після навчання: 

 Організація і проведення групових / індивідуальних занять 

 Проведення уроків англійської мови (граматика, лексика, вимова) 

 Складання розкладів графіків занять, консультацій 

 Підготовка необхідних матеріалів 

 Прослуховування і аналіз звукових записів 

 Ведення звітної документації 

 

Контакти: 

https://www.facebook.com/hedgehogua 

+38-063-566-24-21 

  

https://www.facebook.com/hedgehogua


 
 

Вакансія вчителя англійської мови у дитячий центр 

 

Сучасний дитячий центр KidiUM запрошує в свій дружній колектив 

талановитого вчителя англійської мови.  

Ми шукаємо людину, яка: 

 Вміє зацікавити та навчити дитину, знайти підхід до кожного 

 Прагне до росту та розвитку, бажає проходити тренінги 

 Пунктуальна, відкрита, життєрадісна, відповідальна 

Умови роботи: 

 Робота з дітьми від 5 до 12 років 

 Своєчасна висока оплата праці 

 Зручний графік (можливе сумісництво та повна зайнятість) 

 Офіційне працевлаштування 

Обов’язки: 

 Проведення занять у групах до 10 дітей 

 Активна мотивація дітей до процесу навчання 

 Робота з батьками 

 Проведення презентацій та пробних занять 

Для нас важливо: 

 Відсутність стереотипів в освіті та педагогіці 

 Досвід роботи з дітьми 

 Творчий потенціал 

 Організованість та відповідальність 



Кроки до співпраці: 

 Розміщуєте резюме 

 З’ясовуємо всі деталі в Zoom 

 Проводите пробне заняття 

 Приймаємо рішення 

Чекаємо Ваших резюме! 

 

Контакти:  
www.kidium.sumy.ua 

+38-095-573-32-21 

 

  

http://www.kidium.sumy.ua/


 
 

Вакансія вчителя англійської мови 

 

Студія мов Lingville пропонує вивчення англійської, німецької та французької 

для дітей від 3-х років, школярів та підлітків. Також готуємо до ЗНО та 

кембриджських екзаменів. Студія об'єднує більш ніж 100 учнів різного віку, у 

тому числі онлайн. 

Ми шукаємо викладача, ідейного мотиватора та лідера нашої спільноти з такими 

якостями: 

 Маєте вищу освіту (лінгвістичну або педагогічну) 

 Професійно володієте англійською мовою 

 Вмієте працювати з дітьми та підлітками 

 Прагнете розвитку та самовдосконалення 

 Стресостійкість, працелюбність, комунікабельність та відповідальність 

Ми пропонуємо: 

 Стабільну зайнятість протягом року (групові, індивідуальні заняття, 

івенти) 

 Прозору оплату праці, можливість отримувати бонуси та премії 

 Базові програми, матеріали для уроків, сучасні кабінети 

 Стажування та постійне навчання (ми активно навчаємось разом на 

конференціях та вебінарах) 

Зайнятість у вечірній час. Готові до співпраці зі студентами останніх курсів. 

Welcome to Lingville! 

Контакти: +38-095-500-38-34  



 
 

Вакансія викладача англійської мови 

 

Хто такі EnglishDom? 

Міжнародна онлайн-школа англійської мови, одна з лідерів на території Східної 

Європи. 

Нам уже понад 10 років; у нас працює більше 500 викладачів; у нас вже більше 

15 000 студентів. 

Наш викладач: 

 Добре знає і любить англійську мову на рівні upper-intermediate і вище 

 Має досвід викладання / репетиторства – від 1 року і вище 

 Ефективний і чуйний 

 Постійно розвивається і прокачує свої навички 

 Прагне навчити і привести до результату 

Чому Вам варто працювати в EnglishDom? 

 Гідний дохід, система бонусів 

 Стабільне завантаження – вам більше не потрібно шукати студентів 

самостійно 

 Гнучкий графік роботи (повна або часткова зайнятість, ранок чи вечір, 

будні дні або вихідні) 

 Віддалена робота через Skype 

 Інтерактивний підручник – розроблені аудіо, відео програми навчання, 

реалізована автоперевірка домашнього завдання, підготовка до уроку 

займає всього 15 хвилин 



 Підтримка особистого куратора і менеджера з адаптації 

 Тренінги, вебінари і обмін досвідом з викладачами Східної Європи та 

носіями мов 

Умови роботи: 

 Робота з дому через Skype / Zoom 

 Тривалість 1 уроку – 50 хвилин 

Бажаєте стати частиною команди, яка змінює життя людей завдяки знанню 

англійської? Ми вже чекаємо на Ваше резюме!!! 

 

Контакти: 
https://www.englishdom.com 

+38-050-322-88-08 

+38-093-077-93-64 

 

https://www.englishdom.com/

