До відома роботодавців

Шановні керівники підприємств та організацій
Волинський технікум Національного університету харчових технологій у червні 2015 року
проводить випуск молодших спеціалістів за спеціальностями:
5.03050901 Бухгалтерський облік
5.03050702 Комерційна діяльність
5.03050801 Фінанси і кредит
5.05010301 Розробка програмного забезпечення
5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

За час навчання в технікумі наші випускники набули теоретичних знань, умінь та навичок з
таких кваліфікацій та первинних посад:
Спеціальність Бухгалтерський облік: молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку
готується для роботи на підприємствах, установах та організаціях різних типів, а також у сфері
підприємництва. Може займати посади бухгалтера (з нарахування заробітної плати,
розрахунків з бюджетом, реалізації, обліку та руху товарно-матеріальних цінностей), касираексперта, інспектора з інвентаризації, інспектора-ревізора, ревізора, а також набули навичок
за робітничою професією – конторський(офісний) службовець (бухгалтерія).
Спеціальність Комерційна діяльність: молодший спеціаліст з комерційної діяльності
готується для роботи на підприємствах та організаціях різних типів в таких напрямках
як оптова і роздрібна торгівля, торгово-посередницька діяльність та сфера послуг. Може
займати первинні посади: агент комерційний, агент торговельний, комівояжер, представник
торговельний, товарознавець, представник з реклами, ревізор комерційний, а також на посадах
згідно з отриманою робітничою професією – агент з постачання. Може також відкрити свою
власну підприємницьку діяльність у сфері малого бізнесу.
Спеціальність Фінанси і кредит: молодший спеціаліст з фінансів готується для роботи на
підприємствах та установах різних форм власності. Може займати посади: брокера
(посередника) з цінних паперів, дилера цінних паперів, біржового маклера, страхового агента,
інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей, кредитного інспектора,
бухгалтера, касира-експерта, інспектора-ревізора, митного інспектора, інспектора з контролю
за цінами, інспектора з експорту, а також на посаді за отриманою робітничою професією
– касир (в банку).
Спеціальність
Розробка
програмного забезпечення: молодший спеціаліст (технікпрограміст) може виконувати професійну роботу на посадах техніка-програміста, техніка
обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, а також займати такі первинні
посади: технік І категорії, інженер ІІІ категорії, начальник дільниці, оператор обчислювальних
машин.
Значний обсяг навчального плану передбачає набуття навиків щодо створення програмного
забезпечення, оброблення даних з використанням програмного забезпечення, керування та
постійної експлуатації комп’ютерної техніки. Фахівець цієї спеціальності зможе надавати

консультації з питань програмного забезпечення і пов’язаного з ним технічного забезпечення.
В рамках ОПП отримав робітничу професію – оператор комп’ютерного набору другої
категорії.
Спеціальність Обслуговування комп’ютерних систем та мереж: молодший спеціаліст
(технік обчислювального центру) може виконувати роботи в області обчислювальної техніки,
створення, супроводу і експлуатації обчислювальних машин, комплексів, систем і мереж
Internet, ATM, IP-MPLS, Frame Relay, як апаратних, так і програмних засобів і технологій.
Випускники можуть бути використані на підприємствах, в інформаційно-обчислювальних
центрах, фірмах, банках, комерційних організаціях, науково-дослідницьких інститутах,
лабораторіях на посадах: регулювальника обчислювальної техніки, техніка з системного
програмного забезпечення, майстра з ремонту приладів та апаратури, начальника зміни,
електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин; монтажника
приладів та апаратури автоматичного контролю.

До 30 червня 2015 року також закінчують навчання учні в групах підготовки «кваліфікованих
робітників» за професіями:
7433 Кравець четвертого розряду
8263 Вишивальник третього розряду

4212 Касир (в банку)

4221 Агент з організації туризму
4222 Адміністратор

4112 Оператор комп’ютерного набору першої категорії
4211 Касир торговельного залу другої категорії

7241 Електромеханік з ремонту і обслуговування лічильно-обчислювальних
машин третього розряду
5129 Майстер ресторанного господарства четвертого розряду

5123 Офіціант четвертого розряду
5123 Бармен третього розряду

Усі випускники вказаних професій виконують роботи згідно з вказаними кваліфікаціями в
рамках освітньо-кваліфікаційної характеристики за ДК 003:2010 «Класифікатор професій».
При наявності вакантних місць та потребі у фахівцях зазначених спеціальностей та професій
просимо надіслати на адресу нашого закладу місця призначення, де вказати назву
підприємства, посаду та кількість випускників за витребуваними Вами спеціальностями
(професіями).

Термін прибуття випускників на роботу – з 01 липня 2015 року
Наша адреса: Луцьк, вул. Кафедральна,6 ВТ НУХТ
Директор Волинського технікуму
Національного університету харчових технологій

Корчук Ігор Васильович

Довідки за телефонами: ( (03322) 721 217, 723 878 )
Примітка: кошти за випускників підприємство(установа) не перераховує

