Працевлаштування

Бюро працевлаштування

м. Рівне, вул. Київска 53, тел. 0(362) 28-65-31, E-mail: rkeb2012@gmail.com

Шановні роботодавці !

З метою ефективного працевлаштування випускників ДВНЗ «Рівненський коледж
економіки та бізнесу», відтворення механізму партнерства між коледжем і
роботодавцями, забезпечення прямих контактів роботодавців зі студентами і
випускниками, керівництво коледжу запрошує підприємства, установи, організації
м.Рівне і Рівненської області, інших міст і областей України до різноманітних форм
співпраці.

Якщо Вашій фірмі, підприємству, організації чи установі потрібні грамотні і мобільні,
енергійні і цілеспрямовані, одним словом, молоді фахівці, ви знайдете їх в нашому
коледжі!

31 січня 2014 року закінчують навчання студенти випускники таких спеціальностей:
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- «Виробництво харчової продукції»;

- «Туристичне обслуговування»

30 червня 2014 року студенти спеціальностей:

- «Фінанси та кредит»;

- «Бухгалтерський облік»;

- «Товарознавство та комерційна діяльність».

Шановні студенти, випускники!

Ваше майбутнє у великій мірі залежить від Вас особисто – від вашої наполегливості,
вашого бажання зробити кар’єру.

Бюро працевлаштування пропонує:
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• надання консультацій з питань подальшого здобуття освіти у вищих навчальних
закладах нашої країни;

• надання інформації та практичні поради щодо пошуку роботи;

• організація співбесід з роботодавцями попередньо відібраних студентів та випускників;

• надання інформації про вільні вакантні посади;

• надання інформації про потенційних роботодавців;

• організація та проведення спільно з цикловими комісіями зустрічей з майбутніми
роботодавцями та презентації підприємств працевлаштування.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати на сторінці Студентам і випускникам.

Головна мета діяльності бюро працевлаштування - сприяння студентам та випускникам
коледжу у працевлаштуванні та адаптації їх до практичної діяльності, встановлення та
підтримання зворотніх зв’язків з випускниками , здійснення моніторингу їх кар'єри.
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Основні напрямки діяльності бюро працевлаштування:

– працевлаштування студентів та випускників коледжу в фірми, підприємства, установи
та організації;

– пошук інформації про вакансії тимчасової, постійної роботи;

– розповсюдження інформації через дошку оголошень;

– допомога у складанні резюме та консультування претендентів на вакансії щодо вимог
та діяльності підприємства-замовника;

– проведення анкетування студентів.
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