
Шановні студенти та випускники! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у Програмі стажування в фармацевтичній компанії «ЮРіЯ-

ФАРМ» з можливістю подальшого працевлаштування для студентів (4 курс бакалаврату або 

магістри), випускників, аспірантів за профільними спеціальностями:  

- хімік-аналітик; 

- інженер-технолог з розробки лікарських засобів; 

- інженер-конструктор з розробки медичних приладів; 

- інженер-технолог з полімерних матеріалів. 

Програма складатиметься з таких етапів: 

1. Реєстрація учасників, що проходитиме в online форматі з 22 грудня 2021 р. по 21 січня 

2022 р. 

Для участі у стажуванні Вам необхідно зареєструватися за посиланням та заповнити анкету:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez4w-awLgVkzmsye0EPeMqc5COTB7aiXAY2-

Z__EXXRiiivQ/viewform?usp=sf_link 

Також необхідно написати короткий мотиваційний лист та прикріпити його у форматі .pdf до 

анкети. Інструкція щодо написання мотиваційного листа буде надана у анкеті. 

Ваші анкети та листи будуть опрацьовані до 31 січня 2022 р. Учасникам, які перейдуть до 

наступного етапу (усна співбесіда) надійдуть запрошення на електронну пошту. 

 

2. Усна співбесіда з провідними фахівцями компанії «ЮРіЯ-ФАРМ», на якій ми 

познайомимося, поставимо Вам деякі питання з вашої спеціальності та зможемо відповісти 

на питання щодо стажування, які виникнуть у Вас. Час та формат буде повідомлено 

додатково. 

 

3. Стажування у лабораторії Департаменту розробок та наукових досліджень компанії «ЮРіЯ-

ФАРМ» буде проходити з 1 лютого по 30 квітня 2022 року. Під час стажування у Вас буде 

можливість навчитися працювати на сучасному лабораторному обладнанні провідних 

світових виробників, ознайомитись з виробництвом фармацевтичної продукції та освоїти 

підходи до її розробки. На час стажування Ви будете оформлені у штат компанії за трудовим 

договором та отримуватимете заробітну платню. Місце проведення стажування: м. Київ, 

вул. Народного ополчення, 19, графік індивідуальний. 

 

4. Працевлаштування до Департаменту розробок та наукових досліджень компанії «ЮРіЯ-

ФАРМ» на постійну роботу відбуватиметься за результатами стажування та 

обговорюватиметься з Вами індивідуально після проходження стажування. 

 

 

Додаткову інформацію про компанію «ЮРіЯ-ФАРМ» можна знайти за посиланнями: 

https://www.uf.ua/ 

https://www.youtube.com/user/YuriaPharm 

 

У разі виникнення технічних або організаційних питань, ви можете з нами зв’язатися, 

написавши листа на адресу: valentyna.fedorova@uf.ua 

 

Будемо раді бачити Вас у нашій команді! 
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