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СФЕРИ ЗАЙНЯТОСТІ
Інформаційні матеріали

Українська
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Ласкаво просимо 

У цій брошурі зібрана корисна інформація для бажаючих знайти 

стажування, додатковий заробіток, освіту, курси навчання з 

метою інтеграції (IGU) або роботу. 

Ви дізнаєтесь про 10 різних сфер праці, про пов'язані з ними 

трудові обов'язки і про те, яка освіта потрібна для роботи за 

тією чи іншою професією. 

Прекрасний спосіб познайомитися з тим, як влаштований ринок 

праці Данії – це стажування для підприємства. Ви зможете 

дізнатися про зміст різних професій та сфер праці, а також 

познайомитися з колегами та зміцнити своє коло контактів.  

На місці роботи ви придбаєте нові знайомства, знання та 

досвід, які, можливо, допоможуть вам отримати постійну роботу 

– або набратися сміливості для пошуку нових підходів до праці 

та освіти. 

Якщо ви хочете дізнатися більше, сумніваєтеся у своїх 

можливостях, у вас є питання про роботу, додатковий 

заробіток, курси навчання з метою інтеграції (IGU), стажування 

або освіту, зверніться до вашого центру зайнятості населення. 

Ми готові допомогти вам! 

Інформаційні матеріали щодо сфер праці підготовлені Центром 

підвищення кваліфікації муніципалітету Сканнерборг. 

Матеріали доступні в електронному вигляді за адресою 

jobnet.dk. 

https://jobnet.dk/
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ТРАНСПОРТ 

Обов'язки  

 Прийом товару 

 Завантаження товару в автомобіль 

 Доставка товару 

 Прибирання та обслуговування автомобіляTasks 

Місце праці 

 Транспортні фірми 

 великі приватні підприємства 

 автобусні фірми 

 порти 

Виробнича практика 

 Ви знайомитеся зі сферою праці 

 Ви розширюєте коло контактів 

 Ви знайомитеся з роботодавцем та колегами 

 Ви набуваєте досвіду 

 Виробнича практика на підприємстві покращить ваші 

можливості отримати постійну роботу пізніше  
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Особисті якості 

 Послужливість та товариськість 

 Вміння трохи говорити, читати та розуміти датською чи 

англійською буде перевагою 

 Вміння співпрацювати та надавати послуги 

 Працьовитість та допитливість 

 Доброзичливість та вміння працювати в команді  

 Вміння працювати під керівництвом 

Вимоги 

 Добросовісність та пунктуальність 

 Вміння дотримуватися домовленостей 

 Можливість приходити на роботу в ранні години 

 Необхідно дотримуватися таких самих правил, яким 

підпорядковуються ваші колеги 

 Якщо ви не зрозуміли завдання – запитайте 

 Будьте допитливими 

 Посвідчення водія з правом керування легковим 

автомобілем, автобусом, вантажним автомобілем або таксі, 

якщо ви хочете працювати водієм 

Можливості професійного навчання (приклади) 

 Водій вантажного автотранспорту 

 Водій автобуса 

 Водій таксі 

 Кранівник 

 Складач поїздів 

 Портовий робітник або робочий вантажного терміналу  
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КУХНЯ/ЇДАЛЬНЯ 

Обов'язки 

 Приготування страв разом із колегами 

 Розігрів їжі 

 Приготування сендвічів 

 Салати 

 Випічка хліба та тістечок 

 Підготовка та сервірування 

 Поповнення буфету 

 Миття посуду 

 Прибирання 

Місце праці 

 Установи: дитячі садки, будинки для людей похилого віку, 

старші школи, інтернати 

 Приватні підприємства 

 Державні та муніціпальні організації  
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Виробнича практика 

 Ви знайомитеся зі сферою праці 

 Ви розширюєте коло контактів 

 Ви знайомитеся з роботодавцем та колегами 

 Ви набуваєте досвіду 

 Виробнича практика на підприємстві покращить ваші 

можливості отримати постійну роботу пізніше 

Особисті якості 

 Ви повинні любити готувати їжу 

 Вміння трохи говорити, читати та розуміти датською чи 

англійською буде перевагою 

 Працьовитість та допитливість 

 Вміння працювати в команді 

 Вміння працювати під керівництвом 

Вимоги 

 Добросовісність та пунктуальність 

 Вміння працювати з овочами, рибою, куркою, бараниною, 

яловичиною та свининою  

 Необхідно дотримуватися таких самих правил, яким 

підпорядковуються ваші колеги 

 Ви повинні погодитися з тим, що підприємство працює зі 

свининою 

 Якщо ви не зрозуміли завдання – запитайте 

 Будьте допитливими 

 Гарна фізична форма 

 Можливість приходити на роботу в ранні години 

 Ефективність та вміння працювати швидко 

Можливості професійного навчання (приклади) 

 Кухар 

 Гастроном 

 Асистент з харчування 

 Спеціаліст(ка) з приготування сендвічів 

 Працівник кейтерингу 

 Офіціант 

 Пекар 

 Кондитер  
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КУСТАРНО-РЕМІСНИЧА 
ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Обов'язки 

 Ремонт будівель та споруд 

 Будівництво житлових та промислових будівель 

 Обслуговування будівель та матеріалів у школах та 

установах 

 Робота в майстернях, наприклад, металопромисловості 

 Обслуговування та облаштування садово-паркових об'єктів 

 Перевезення матеріалів 

 Ремонт та обслуговування автомобілів, двигунів та машин  

Місце праці 

 Приватні ремонтні підприємства 

 Будівельні фірми 

 Державні підприємства 

 Установи 

 Житлові підприємства 
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Виробнича практика 

 Ви знайомитеся зі сферою праці 

 Ви розширюєте коло контактів 

 Ви знайомитеся з роботодавцем та колегами 

 Ви набуваєте досвіду 

 Виробнича практика на підприємстві покращить ваші 

можливості отримати постійну роботу пізніше 

Особисті якості 

 Бажання та готовність працювати руками 

 Вміння трохи говорити, читати та розуміти датською чи 

англійською буде перевагою 

 Працьовитість та допитливість 

 Вміння працювати в команді 

 Самостійність, ініціативність 

 Вміння працювати під керівництвом 

Вимоги 

 Добросовісність та пунктуальність 

 Бажання та готовність працювати на свіжому повітрі 

 Гарна фізична форма 

 Необхідно дотримуватися таких самих правил, яким 

підпорядковуються ваші колеги 

 Якщо ви не зрозуміли завдання – запитайте 

 Будьте допитливими 

 Наявність посвідчення водія буде перевагою, але не є 

обов'язковою вимогою 

 Можливість приходити на роботу в ранні години 

Можливості професійного навчання (приклади) 

 Столяр 

 Тесляр 

 Каменяр 

 Електрик 

 Сантехнік 

 Будівельник 

 Монтажник-будівельник 

 Мостувальник 

 Майстер із садово-паркового господарства 

 Технік-ізолювальник 

 Коваль 

 Майстер із укладання підлогового покриття
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УСТАНОВИ

Обов'язки 

 Догляд за дітьми та підлітками 

 Підготовка та сервірування їжі 

 Проведення піших прогулянок та походів 

 Різні заняття, малювання, ігри, співи 

 Прибирання 

 Взаємодія з батьками 

Місце праці 

 Установи 

 Установи денного та цілодобового перебування 

 Школи та клуби  
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Виробнича практика 

 Ви знайомитеся зі сферою праці 

 Ви розширюєте коло контактів 

 Ви знайомитеся з роботодавцем та колегами 

 Ви набуваєте досвіду 

 Виробнича практика на підприємстві покращить ваші 

можливості отримати постійну роботу пізніше 

Особисті якості 

 Бажання та готовність спілкуватися з дітьми та підлітками  

 Вміння трохи говорити, читати та розуміти датською чи 

англійською буде перевагою 

 Працьовитість та допитливість 

 Вміння працювати в команді 

 Креативність 

 Вміння працювати під керівництвом 

Вимоги 

 Добросовісність та пунктуальність 

 Необхідно дотримуватися таких самих правил, яким 

підпорядковуються ваші колеги 

 Якщо ви не зрозуміли завдання – запитайте 

 Можливість приходити на роботу в ранні години 

 Будьте допитливими 

 Ви повинні погодитися з тим, що на робочому місці 

вживаються страви зі свинини  

 Терпіння, толерантність, готовність до командної роботи  

Можливості професійного навчання (приклади) 

 Вихователь 

 Помічник вихователя 

 Молодший вихователь 

 Вчитель 
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РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ 

Обов'язки 

 Обслуговування покупців 

 Прибирання 

 Касові розрахунки 

 Викладення товару на полиці 

 Вивантаження та навантаження товару 

Місце праці 

 Супермаркети 

 Магазини одягу 

 Магазини іграшок 

 Магазини взуття 

 Будівельний ринок 

 Книгарня 

 Всі види магазинів 
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Виробнича практика 

 Ви знайомитеся зі сферою праці 

 Ви розширюєте коло контактів 

 Ви знайомитеся з роботодавцем та колегами 

 Ви набуваєте досвіду 

 Виробнича практика на підприємстві покращить ваші 

можливості отримати постійну роботу пізніше 

Особисті якості 

 Бажання надавати послуги клієнтам 

 Комунікабельність 

 Вміння трохи говорити, читати та розуміти датською чи 

англійською буде перевагою 

 Працьовитість та допитливість 

 Вміння працювати в команді 

 Вміння працювати під керівництвом 

Вимоги 

 Добросовісність та пунктуальність 

 Необхідно дотримуватися таких самих правил, яким 

підпорядковуються ваші колеги 

 Якщо ви не зрозуміли завдання – запитайте 

 Будьте допитливими 

 Готовність працювати за ковзним графіком 

Можливості професійного навчання (приклади) 

 Працівник торгового залу 

 Фахівець із закупівель 
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СКЛАД/ЛОГИСТИКА 

Обов'язки 

 Прийом товарів на складі 

 Розміщення товарів по місцях на складі та в магазині  

 Надсилання товарів клієнтам 

 Видача товарів 

 Упаковка товарів та продукції 

 Контроль та перерахунок 

Місце праці 

 Вантажні термінали 

 Великі та малі підприємства 

 Супермаркети 

 Підприємства оптової торгівлі 
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Виробнича практика 

 Ви знайомитеся зі сферою праці 

 Ви розширюєте коло контактів 

 Ви знайомитеся з роботодавцем та колегами 

 Ви набуваєте досвіду 

 Виробнича практика на підприємстві покращить ваші 

можливості отримати постійну роботу пізніше 

Особисті якості 

 Гарна фізична форма 

 Акуратність та організованість 

 Вміння трохи говорити, читати та розуміти датською чи 

англійською буде перевагою 

 Працьовитість та допитливість 

 Вміння працювати під керівництвом 

Вимоги 

 Добросовісність та пунктуальність 

 Необхідно дотримуватися таких самих правил, яким 

підпорядковуються ваші колеги 

 Якщо ви не зрозуміли завдання – запитайте 

 Будьте допитливими 

 Можливість приходити на роботу в ранні години 

 Готовність стояти і ходити більшу частину дня  

Можливості професійного навчання (приклади) 

 Асистент складу 

 Оператор складу 

 Водій навантажувача 

 Завідувач складом і терміналом  
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УПАКОВКА/ВИРОБНИЦТВО/ 
МОНТАЖ

 

Обов'язки 

 Складання та монтаж виробів та товарів 

 Контроль якості 

 Упаковка товарів та виробів для відправки 

 Сортування та перерахунок 

 Складський менеджмент 

 Взаємодія з колегами 

 Прибирання 

Місце праці 

 Великі та малі підприємства 

 Підприємства оптової торгівлі 

 Фабрики і заводи 
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Виробнича практика 

 Ви знайомитеся зі сферою праці 

 Ви розширюєте коло контактів 

 Ви знайомитеся з роботодавцем та колегами 

 Ви набуваєте досвіду 

 Виробнича практика на підприємстві покращить ваші 

можливості отримати постійну роботу пізніше 

Особисті якості 

 Гарна фізична форма 

 Акуратність та організованість 

 Вміння трохи говорити, читати та розуміти датською чи 

англійською буде перевагою 

 Працьовитість та допитливість 

 Вміння працювати під керівництвом 

Вимоги 

 Добросовісність та пунктуальність 

 Необхідно дотримуватися таких самих правил, яким 

підпорядковуються ваші колеги 

 Якщо ви не зрозуміли завдання – запитайте 

 Гарна фізична форма 

 Будьте допитливими 

 Можливість приходити на роботу в ранні години 

Можливості професійного навчання (приклади) 

 Оператор виробництва 

 Виробничий працівник 

 Спеціальний працівник 

 Різні курси у сфері ринку праці 
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КЛІНІНГ 

Обов'язки 

 Миття підлоги 

 Підмітання, робота з пилососом 

 Витирання пилу 

 Прибирання в туалеті та ванній кімнаті 

 Прибирання на сходах 

 Підбір сміття 

 Винос сміття з кошиків 

 Подача кави та чаю 

 Сервірування столу та прибирання 

Місце праці 

 Школи 

 Фабрики 

 Офіси 

 Приватні будинки 

 Державні та муніципальні організації 
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Виробнича практика 

 Ви знайомитеся зі сферою праці 

 Ви розширюєте коло контактів 

 Ви знайомитеся з роботодавцем та колегами 

 Ви набуваєте досвіду 

 Виробнича практика на підприємстві покращить ваші 

можливості отримати постійну роботу пізніше 

Особисті якості 

 Любов до порядку та чистоти 

 Налаштованість на обслуговування 

 Організованість та акуратність 

 Вміння трохи говорити, читати та розуміти датською чи 

англійською буде перевагою 

 Працьовитість та допитливість 

 Вміння працювати під керівництвом 

Вимоги 

 Добросовісність та пунктуальність 

 Необхідно дотримуватися таких самих правил, яким 

підпорядковуються ваші колеги 

 Якщо ви не зрозуміли завдання – запитайте 

 Гарна фізична форма 

 Будьте допитливими 

 Можливість приходити на роботу в ранні години 

Можливості професійного навчання (приклади) 

 Асистент сервісу 

 Асистент клінінгу 

 Курс гігієни 

 Різні курси у сфері ринку праці 
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ТУРБОТА/ДОГЛЯД

 

Обов'язки 

 Турбота та допомога 

 Приготування та сервірування їжі 

 Прогулянки, закупівлі, походи 

 Догляд 

 Прибирання 

 Взаємодія з близькими 

Місце праці 

 Захищені житлові будинки 

 Будинки для людей похилого віку 

 Установи цілодобового перебування 

 Приватні будинки 
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Виробнича практика 

 Ви знайомитеся зі сферою праці 

 Ви розширюєте коло контактів 

 Ви знайомитеся з роботодавцем та колегами 

 Ви набуваєте досвіду 

 Виробнича практика на підприємстві покращить ваші 

можливості отримати постійну роботу пізніше 

Особисті якості 

 Готовність до надання допомоги та догляду 

 Готовність та бажання спілкування з людьми похилого віку 

та інвалідами 

 Вміння трохи говорити, читати та розуміти датською чи 

англійською буде перевагою 

 Працьовитість та допитливість 

 Вміння працювати в команді 

 Вміння працювати під керівництвом 

Вимоги 

 Добросовісність та пунктуальність 

 Необхідно дотримуватися таких самих правил, яким 

підпорядковуються ваші колеги 

 Якщо ви не зрозуміли завдання – запитайте 

 Можливість приходити на роботу в ранні години 

 Будьте допитливими 

 Ви повинні погодитися з тим, що на робочому місці 

вживаються страви зі свинини  

 Терпіння, толерантність, готовність до командної роботи  

Можливості професійного навчання (приклади) 

 Соціальний працівник 

 Асистент соціальної служби 

 Санітар 
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СІЛЬСЬКЕ/САДОВЕ/ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО

 

Обов'язки 

 Догляд за домашніми тваринами 

 Догляд за рослинами, збирання врожаю 

 Догляд за зеленими насадженнями 

 Посадка і посів 

 Обрізка, вирубування та догляд за лісовими та природними 

ділянками 

 Облаштування, укладання каменю та плитки 

 Обслуговування та облаштування садово-паркових об'єктів 

 Боротьба з бур'янами та шкідниками 

 Висаджування та догляд за рослинами в горщиках, 

овочевими культурами, чагарниками та деревами 

 Обслуговування клієнтів 

Місце праці 

 Садівництво 

 Садові центри та розплідники 

 Сільське господарство 

 Лісове господарство та догляд за природою 

 Цвинтарі, парки, приватні сади 

 Установи 

 Житлові компанії 
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Виробнича практика 

 Ви знайомитеся зі сферою праці 

 Ви розширюєте коло контактів 

 Ви знайомитеся з роботодавцем та колегами 

 Ви набуваєте досвіду 

 Виробнича практика на підприємстві покращить ваші 

можливості отримати постійну роботу пізніше 

Особисті якості 

 Бажання працювати з природою, навколишнім середовищем, 

рослинами та тваринами 

 Вміння трохи говорити, читати та розуміти датською чи 

англійською буде перевагою 

 Працьовитість та допитливість 

 Вміння працювати у команді 

 Самостійність, ініціативність 

 Вміння працювати під керівництвом 

Вимоги 

 Добросовісність та пунктуальність 

 Бажання та готовність працювати на свіжому повітрі 

 Фізична сила 

 Необхідно дотримуватися таких самих правил, яким 

підпорядковуються ваші колеги 

 Якщо ви не зрозуміли завдання – запитайте 

 Будьте допитливими 

 Наявність посвідчення водія буде перевагою, але не є 

обов'язковою вимогою 

 Можливість приходити на роботу в ранні години 

Можливості професійного навчання (приклади) 

 Фермер (тварини) 

 Фермер (рослини) 

 Фахівець у галузі сільського господарства (рослини або 

тварини) 

 Кіннозаводчик 

 Оператор сільськогосподарських машин 

 Фахівець з догляду за тваринами 

 Майстер із садово-паркового господарства 

 Садівник 

 Флорист 

 Технік у галузі лісового та природного господарства  

 Мостувальник 

 Майстер із садово-паркового господарства 
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Для нотаток  
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Що далі? 

Зверніться до центру зайнятості за вашим місцем проживання 

та дізнайтесь про можливості пройти виробничу практику на 

підприємстві. 

Інформація про центри зайнятості: 

info.jobnet.dk/mit-jobcenter 

АВТОРСЬКЕ ПРАВО НА ДРУКОВАНЕ ВИДАННЯ БРОШУРИ ПРО 

СФЕРИ ЗАНЯТОСТІ © KOMPETENCECENTER SKANDERBORG 

Цифрова версія брошури випущена Управлінням ринку праці та 

зайнятості у 2018 р. 

Брошура доступна на сайті jobnet.dk. 

https://info.jobnet.dk/mit-jobcenter
https://jobnet.dk/
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Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering 

Vermundsgade 38 

2100 København Ø 

 

T. 7221 7440 

E-mail. star@star.dk 

www.star.dk 
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