ПЕНСІЙНИМ Ф ОНД У КРА ЇНИ
ПРАВОБЕРЕЖНЕ О Б ’ЄДНАНЕ
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В м. КИЄВІ
вул. А нтоновича, 70, м. Київ, 03680, тел./факс: (044) 200-88-57, код ЄДРПОУ 40375920
E-mail: kiev_right@ kv.pfu.gov.ua
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Ш ановний Владиславе Юрійовичу!
Правобережне о б ’єднане управління Пенсійного фонду України в м. Києзі
звертається до Вас з проханням інформування випускників Вашого навчального
закладу про наявність вакансій та можливість подальшого працевлаштування в
структурних підрозділах управління.
На даний час в Правобережному о б ’єднаному управлінні Пенсійного фонду
України в м. Києві оголошений конкурс на зайняття вакантних посад державної
служби категорії «В».
Основні вимоги: вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
(юристи, економісти, бухгалтери), вільне володіння державною мовою.
Документи від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, приймаються до
16.12.2016.
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адресою: вул. Антоновича, 70, каб. 401, контактні телефони: 200 87 58, 200 88 64.
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можливості).
Дякуємо за порозуміння та співпрацю.
З повагою
Начальник управління
Петрова 200 87 58

І.С. Задерейко

ОГОЛОШЕННЯ!
Правобережне об’єднане управління Пенсійного фонду
України в м. Києві оголошує конкурс на зайняття вакантних посад
державної служби категорії «В»:
-головний
спеціаліст
Голосіївського,
Святошинського,
С олом ’янського відділів обслуговування громадян (10 вакантних
посад);
-головний
спеціаліст
Голосіївського,
Святошинського,
С олом ’янського відділів з питань призначення та перерахунку пенсій
(16 вакантні посади);
- головний спеціаліст із захисту інформації відділу адміністрування
і захисту інформаційно-аналітичних систем (1 вакантна посада);
- головний спеціаліст юридичного відділу (2 вакантні посади);
- головний спеціаліст відділу ведення електронних реєстрів та
підтримки інформаційно-аналітичних систем (2 посади на період
відсутності основних працівників).

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі:
1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням
основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої
додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій повідомляється, щодо не застосування
заборон, визначених частиною третьою або четвертою статті 1 Закону
України "Про очищення влади", згода на проходження перевірки та на
оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Заповнена особова картка встановленого зразка.
6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Кінцевий термін прийняття документів - 16 . 12.2016 до 16:45 год. за
адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 70 .
Дата, час і місце проведення конкурсу - 2 0 . 12.2016 о 10:00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Антоновича, 7 0 .
Д одаткову інформацію з питань проведення конкурсу можна отримати на
офіційному веб-сайті Пенсійного фонду України w w w . pfu.gov.ua або за тел.
( 0 4 4 ) 200 88 64

