


«Глобино» – МРІЙ І ДІЙ!  

«Глобино» – велика сучасна компанія, яка дає 

можливість для зростання і розвитку.  

 

У команді «Глобино» з радістю зустрінуть як 

молодих фахівців починаючих кар’єру так і 

професіоналів, які бажають поринути в 

рішення нових цікавих завдань. 

 









Соціально-орієнтований роботодавець 

• стабільна заробітна плата 

• соціальні гарантії 

• оплачувані відпустки 

• індивідуальний підхід до планування доходу на підставі результатів праці 

Активне соціальне життя 

• Конкурси 

• Подарунки до свят 

• Корпоративні заходи 

• Екскурсії  

Розвиток та кар’єра 

• Стажування 

• Виробнича практика 

• Переддипломна практика 
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Розвиток та кар’єра 3 

Виробнича практика 

ГК «Глобино» надає студентам можливість проходження стажування, 

виробничої практики  та переддипломної практики на підприємствах 

компанії. 

Учасники Студенти 3-х, 4-х, 5-х курсів 

Програма практики включає:  

• загальне знайомство з підприємством, 

• вивчення технологічного процесу виробництва, 

• закріплення теоретичних знань,  

• набуття практичних навичок,  

• вибір теми і збір інформації для курсової роботи 

  



Розвиток та кар’єра 3 

Переддипломна практика 

Учасники Студенти  4-х, 5-х курсів 

Програма практики включає:  

• набуття практичних навичок  

• підготовка дипломної роботи, тема якої відповідає 

вирішуванню робочих питань на одному з підприємств 

• супровід спеціалістом підприємства відповідно до 

напрямку дипломної роботі 

  



Розвиток та кар’єра 3 

Стажування 

Учасники Молоді спеціалісти 

Програма стажування включає:  

 стажування  на робочому місці відповідно до напрямку  

 закріплення і супровід спеціалістом  

 виконання завдань/ робіт відповідно напрямку стажування   

 оволодіння навичками орієнтування у виробничих ситуаціях  

 засвоїти у конкретних умовах технологічні процеси і обладнання 

та методи безаварійного керування ними з метою забезпечення 

вимог безпеки праці 

 перевірка знання  

 допуск до самостійної роботи (у разі успішної перевірки знань) 

Робочі спеціальності 

 ГК «Глобино» 

Можливі напрямки стажування 

Економісти, бухгалтера, 

програмісти, аналітики, 

зоотехніки,  ветеринари 



Як потрапити у програму стажування? 

Відправити резюме  

Прийти на зустріч і пройти співбесіду 
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Ми гарантуємо 

Оплачувану практику та стажування 

Безкоштовне проживання 

Безкоштовне харчування 

Кваліфікований супровід провідними 

спеціалістами підприємства 

Роботу з передовими технологіями 

виробництва 

Кар’єрне зростання 

Приєднайтесь до захоплюючої діяльності в компанії, що 

постійно розвивається і орієнтується на нові горизонти! 




