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Занятасць

ЗНАЙСЦI РАБОТУ
ПРАЗ IНТЭРНЭТ

У сталiцы наладзiлi электронны кiрмаш вакансiй

Доступ да згаданых
вакансiй захоўваецца
i пасля заканчэння
электроннага кiрмашу —
яны аўтаматычна былi
перанесены ў базу даных
на партале службы занятасцi
www.gsz.gov.by.
Прычым такая электронная
паслуга даступная ўсiм жыхарам краiны, i яна значна скарачае
перыяд пошуку работы — таму
падобныя кiрмашы вакансiй цяпер праходзяць рэгулярна. Тым
больш што ў сённяшнiх эпiдэмiя-
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Удзел у згаданым кiрмашы з
боку наймальнiкаў прыняло восем сталiчных арганiзацый: ААТ
«МАЗ» — кiруючая кампанiя холдынга «БелаўтаМАЗ», ААТ «Крынiца», ААТ «Мiнскi мясакамбiнат»,
во сем фi лi ялаў Мiнск тран са,
УП «Мiнскводаканал», УП «Мiнсккамунцепласетка», РУП «Белмедпрэпараты» i 5-я гарадская
клiнiчная бальнiца.
Элект рон ны кiр маш ва кансiй — вельмi зручная рэч. Яна
дае магчымасць не выходзячы
з дому азнаёмiцца з актуальнымi вакансiямi i нават падабраць
сабе прыдатную. Таму што любы чалавек можа адразу ж перадаць сваё рэзюмэ арганiзацыi ў
анлайн-рэжыме, атрымаць электронную кансультацыю, задаўшы
неабходныя пытаннi прадстаўнiку наймальнiка, у прыватнасцi аб
рэжыме i ўмовах працы, заробку i
iншыя. Можна таксама атрымаць
запрашэнне на сумоўе ў рэжыме
рэальнага часу.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.

Камiтэт па працы, занятасцi
i сацыяльнай абароне Мiнгарвыканкама пры падтрымцы Мiнiстэрства працы i сацыяльнай абароны правёў
электронны кiрмаш вакансiй, на якiм было заяўлена
1104 сва бод ныя ра бо чыя
месцы.

лагiчных умовах гэтая форма садзейнiчання працаўладкаванню
адпавядае ўсiм патрабаванням
бяспекi i, значыць, асаблiва запатрабаваная.
Што ж прапаноўвала сталiца
па тэн цый ным кан ды да там на
працаўладкаванне? Самую вялiкую зарплату гараджанам прапанаваў Мiнскводаканал. На гэтым
прадпрыемстве вiсiць свабодная
вакансiя (нават дзве вакансii, калi
дакладней) начальнiка станцыi.
Прадпрыемства гатова плацiць
за гэтую пасаду 1650 рублёў у
месяц.
Са мая ма лень кая зар плата — у вакантнай пасады «прыбiральшчык тэрыторый» у тралейбусным парку № 5. Тут гатовы
плацiць такому работнiку ўсяго
220 рублёў.
Сярод рабочых месцаў з невялiкiмi заробкамi — да 500 рублёў — мож на ад значыць такiя вакансii, як гардэробшчык
(490 рублёў) i мыйшчык посуду
(500 рублёў) — у аўтобусных парках Мiнсктранса, апрацоўшчык
тэхналагiчных ёмiстасцяў i тары
(480 рублёў) i лабарант-мiкрабiёлаг (таксама 480 рублёў) — у РУП
«Белмедпрэпараты», рабочы па
комплексным прыбiраннi i ўтрыманнi домаўладанняў (500 рублёў) — у адным са сталiчных
ЖЭУ, выхавальнiк iнтэрната (465
рублёў) — у ААТ «Мiнскi мясакамбiнат».

Адну з самых шматлiкiх груп
складаюць вакансii з заробкам у
500—750 рублёў. Сярод iх можна
ўбачыць прапанову папрацаваць
кiроўцам трамвая за 635 рублёў у
месяц, манцёрам шляху ў фiлiяле
трамвайнага парка — за 750 рублёў. Ёсць вакансiя спецыялiста па
знешнеэканамiчнай дзейнасцi на
ААТ «МАЗ» — з заробкам таксама ў 750 рублёў, кандуктара ў аўтобусе — 650 рублёў, цесляра на
Мiнскводаканале — 750 рублёў,
iнжынера па механiзацыi i аўтаматызацыi вытворчых працэсаў
у «Белмедпрэпаратах» — з заробкам 642 рублi.
Прыблiзна ў тым жа дыяпазоне сталiчныя прадпрыемствы
гатовы плацiць iнжынеру прамысловай бяспекi, слесару па абслугоўваннi цеплавых сетак i слесару па рамонце аўтамабiляў, а таксама прадаўцам, кладаўшчыкам,
аператарам кацельнi.
Нямала прадстаўлена вакансiй i з заробкам у дыяпазоне
ад 750 i да 1000 рублёў. У iх лiк
уваходзiць, напрыклад, вакансiя
маляра на ААТ «МАЗ» (800 рублёў), вытворцы натуральнай каўбаснай абалонкi на ААТ «Мiнскi
мясакамбiнат» (таксама 800 рублёў, чатыры свабодныя месцы).
Кiраўнiку студыi (калектыву)
аматарскай мастацкай творчасцi УП «Мiнскводаканал» гатовы
плацiць 1000 рублёў. Санiтарцы

ў 5-й гарадской клiнiчнай бальнiцы абяцаюць заробак у 900 рублёў, прычым, мяркуючы па наяўных даных, бальнiцы патрабуецца 130 санiтарак.
У ме жах 750—1000 руб лёў
прадпрыемствы ў Мiнску гатовыя плацiць таксама ку харам,
кiроўцам, эканамiс там, машынiс там аў та ма бiль на га кра на,
слесарам, бухгалтарам, электраманцёрам.
Прыкметна менш прадстаўле на ва кан сiй з зар пла тай у
1000—1500 руб лёў. Так, ААТ
«МАЗ» абяцае плацiць 1007 рублёў свiдравальшчыку i 1046 рублёў — ста ноч нi ку шы ро ка га
профiлю. Мiнскi мясакамбiнат
прапануе 1200 рублёў абвальшчыкам мяса. А 5-я гарадская
клiнiчная бальнiца, якую мы ўжо
згадвалi крыху раней, абяцае заробак у 1300 рублёў медыцынскiм сёстрам, прычым паказвае,
што мае патрэбу ў 100 такiх спецыялiстах.

Паводле звестак камiтэта
па працы, занятасцi
i сацыяльнай абароне
Мiнгарвыканкама,
у студзенi—сакавiку гэтага
года колькасць работнiкаў,
занятых ва ўсiх сферах
эканомiкi сталiцы, склала
1 млн 80 тыс. чалавек.
I зусiм няшмат было прадстаўлена на кiрмашы вакансiй з
зарплатай у 1500—2000 рублёў.
Тры такiя рабочыя месцы ёсць
на «Мiнскводаканале» i яшчэ
44 — усё ў той жа 5-й гарадской
бальнiцы, дзе патрабуюцца дактары, якiм абяцаюць 1500 рублёў
у месяц. Насамрэч, такiя заробкi
для сталiцы знаходзяцца зусiм
не на мяжы магчымасцяў, проста адпаведныя вакансii звычайна «вiсяць» у вузкiх прафесiйных
колах.
Святлана БУСЬКО.

Баланс інтарэсаў

ЗАДАЧА — ЗНІЗІЦЬ ВЫТВОРЧЫ ТРАЎМАТЫЗМ
Хутка ў Законе «Аб ахове працы» з'явяцца некаторыя змяненні. Пра гэта расказаў намеснік міністра працы і сацыяльнай абароны Ігар СТАРАВОЙТАЎ.
— Яны былі падпісаны ў снежні і ўступяць
у сілу ў чэрвені бягучага года. Гэта тыя крокі, якія дазволяць аднавіць баланс свабоды
бізнесу і дзяржаўнага рэгулявання ў галіне
аховы працы. Перш за ўсё на ўзроўні арганізацый закрану ты два важныя пытанні.
На фоне палітыкі скарачэння праверак неабходна абараняць правы грамадзян. Таму калі
фізічная асоба звяртаецца па пэўную інфармацыю ў адпаведны орган, ён абавязаны яе
прадставіць. Гэта дазволіць ведамству, не
выходзячы на праверку, запатрабаваць дакументы ў арганізацыі, атрымаць іх і вырашыць
пытанне грамадзяніна. Таксама ў законе пазначана, што ахова працы ў арганізацыі не
толькі знаходзіцца ў падпарадкаванні адпаведнай службы, але таксама з'яўляецца абавязкам кіраўніка арганізацыі і адказных асоб
у кожным структурным падраздзяленні.
Рыхтуюцца рэкамендацыі па распрацоўцы
сістэм кіравання аховай працы на галіновым і
тэрытарыяльным узроўнях. «Мясцовыя органы

ўлады, рэспубліканскія органы дзяржаўнага
кіравання павінны распрацоўваць і зацвярджаць іх на сваім узроўні. Міністэрства працы
і сацыяльнай абароны якраз цяпер працуе над
рэкамендацыямі па распрацоўцы такіх сістэм.
На працягу гэтага года яны будуць прынятыя.
Таксама сумесна з Федэрацыяй прафсаюзаў
Беларусі будзем рыхтаваць адзіны парадак
для работы тэрытарыяльных мабільных груп,
якія ствараюцца на ўзроўні мясцовых органаў
улады і таксама займаюцца пытаннямі бяспекі.
Гэта будуць рэкамендацыі», — запэўніў Ігар
Старавойтаў.
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны
прапануе пэўныя меры пакарання і заахвочвання работнікаў для павышэння персанальнай адказнасці за выкананне нормаў па ахове
працы.
— Нас турбуе тэма адказнасці работнікаў на рабочых месцах, — звярнуў увагу Ігар
Старавойтаў. — На гэтае пытанне часта паказваюць і наймальнікі: работнікі забяспечваюцца сродкамі індывідуальнай аховы, на рабочым месцы для іх ствараюцца неабходныя
ўмовы, аднак самі людзі ў сілу розных прычын не ўлічваюць рэкамендацыі, агучаныя

на інструктажы, не карыстаюцца сродкамі
індывідуальнай аховы. Таму і доля выпадкаў
вытворчага траўматызму па віне работнікаў
высокая: у 2018 годзе яна склала 56 % ад усіх
выпадкаў агульнага траўматызму, у 2019-м —
55 %. Аднак важна адзначыць, што неабходна
прадугледзець магчымасць прыцягваць да
адказнасці за парушэнні ў пытаннях аховы
працы не толькі службовых асоб, але і саміх работнікаў. Гэтая тэма абмяркоўваецца
ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны
даўно. І цяпер, калі разглядаюцца змяненні ў
Закон «Аб адміністрацыйных парушэннях»,
зноў выходзім з гэтай прапановай. Разам з
тым неабходна і заахвочваць тых, хто адказна ставіцца да аховы працы. У Генеральным
пагадненні на 2019—2021 гады гэта ўжо замацавана.
Каб зацікавіць наймальніка ў захаванні
нормаў па ахове працы ў арганізацыях, прадумваюцца змены і ў сістэме страхавання
ад няшчасных выпадкаў на вытворчасці.
«Узаемадзейнічаем па гэтым кірунку з Міністэрствам фінансаў і Белдзяржстрахам», —
падсумаваў Ігар Старавойтаў.
Дар'я ШЛАПАКОВА.
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Галасы прыроды

НА СУВЯЗI...
САЛАВЕЙ
Беларусь стала першай
краiнай у свеце, дзе ў птушак
з'явiлiся персанальныя нумары
тэлефонаў. Пазванiўшы па iх,
можна «пагаманiць» з 10 вiдамi
птушак i паслухаць iх спевы.
Першыя ўласныя нумары з'явiлiся
ў вялiкага голуба, малiнаўкi, шчыгла,
салаўя, гiля, чорнага дразда, берасцянкi, сiняй сiнiцы, валавокi i шэрай
кугакаўкi. Гэта самыя распаўсюджаныя ў Беларусi i самыя пазнавальныя
птушкi, якiх можна пабачыць у парках
i нават проста з акна сваёй кватэры.
Многiя раней чулi гэтыя галасы, але не
ўсе ведалi, каму яны належаць.
«У Беларусi налiчваецца 332 вiды
птушак, 70 з iх уключаныя ў нацыянальную Чырвоную кнiгу. Птушкам патрэбныя ўвага, дапамога i абарона.
Мы ўпэўненыя, што гэты сэрвiс будзе
нагадваць пра каштоўнасць дзiкай
прыроды. Больш за тое, такiя званкi
будуць цiкавыя i на ўроках бiялогii ў
школах. Каб паказаць, як спяваюць
птушкi, настаўнiк зможа проста iм патэлефанаваць», — разважае Наталля
САРАКАВIК, спецыялiст грамадскага аб'яднання «Ахова птушак Бацькаўшчыны» па акцыях i кампанiях.

Перад тым, як пачуць голас птушкi
па тэлефоне, вас павiтаюць «птушыныя сакратары». Iмi выступiлi акцёры
Купалаўскага тэатра Раман Падаляка
i Крысцiна Дробыш.
— Пра ект «Вый дзi на су вязь з
пры ро дай» пра цяг вае ак тыў нас цi
кампанii А1 у сферы экалогii. Мы лiчым вельмi важнымi экасвядомасць
i беражлiвае стаўленне да прыроды.
А званкi птушкам даносяць гэты меседж да людзей усiх узростаў у цiкавай i захапляльнай форме. Таму мы
з радасцю адгукнулiся на прапанову
АПБ,— падкрэслiвае кiраўнiк аддзела карпаратыўных камунiкацый А1
Мiкалай БРЭДЗЕЛЕЎ.
Праект «Выйдзi на сувязь з прыродай» з'явiўся дзякуючы iнiцыятыве
«Крэатон». Яна аб'ядноўвае крэатараў,
дызайнераў, менеджараў i стратэгаў,
якiя дапамагаюць сацыяльным iнiцыятывам заявiць пра сябе ў грамадстве.
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» была
клiентам чацвёртага крэатона, на якiм
каманда крэатыўнага лiдара Алега
ДАВЫДЧЫКА прапанавала навучыць
беларусаў адрознiваць птушак па iх
галасах. «Мы вельмi доўга перабiралi розныя iдэi камандай з шасцi чалавек, — расказаў Алег. — Зачапiлiся за
тое, што ўсе птушкi гучаць па-рознаму,
i пачалi думаць, як у цiкавай форме
пазнаёмiць з гэтым людзей».
Як спяваюць салавей i малiнаўка?
Каб пачуць адказ, цяпер дастаткова
патэлефанаваць па адным з нумароў:
+375445006611 чор ны дрозд,
+375445006612 ус ход нi са лавей,
+375445006613 вя лi кi го луб,
+375445006614 гiль, +375445006615
сiняя сiнiца, +375445006616 чорнага ло вы шчы гол, +375445006617
ма лi наў ка, +375445006618 бе расцян ка, +375445006619 ва ла во ка,
+375445006620 шэрая кугакаўка.
Надзея НIКАЛАЕВА.

