
Програма стажування
Нове покоління Vega



Історія VEGA в перевагах

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ПОСТАЧАЛЬНИК 
КОМПЛЕКСНИХ ПОСЛУГ  
ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ РІШЕННЬ  

2 МІСЦЕ
НА РИНКУ B2B

ІНДІВІДУАЛЬНИЙ  ПІДХІД  ДО  КЛІЕНТІВ



Кращі світові практики

Єдиний авторизований 
партнер British Telecom 

в Україні

Авторізований партнер 
Microsoft в Україні 

Робота в партнерстві
з провідними міжнародними 

операторами



Найбільші клієнти

ТОРГІВЛЯ

ПОСЛУГИПРОМИСЛОВІСТЬФІНАНСИ



Продукти та послуги компанії

Інтернет

Передача даних

Хмарні рішення

Додаткові послуги

Телефонія

IPTV
Аутсорсинг



Карта присутності компанії



1997

1946

Передача звука
по проводах

Відкриття магнітних
радіохвиль

Поява наземного
мобільного зв’язку

 Запуск першої у світі
радіотелефонної мережі

Розробка технології GPRS

 Розробка мереж 4G

1888

1901

1860
Поява телеграфу

1774

2016

2010  Впровадження мереж 4G

Перехід від імпульсного
набору до тонального1961

Перший у світі дзвінок
з мобільного телефону

2000

Технологія «віртуальної АТС»
на основі хмарних рішень 

1973

Нове покоління Vega

В компанії Vega з вересня 2016 року розпочата 

програма стажування «Нове покоління Vega». 

Тривалість стажування – 3 місяці. 

Після стажування, у разі наявності 

вакансій, студенти та випускники 

працевлаштовуються в компанію.



Київ

Івано-Франківськ

Одеса

Миколаїв

Дніпро

Херсон

Львів

Харків

Приймаємо студентів та випускників на стажування в таких містах:

Міста, де чекають студентів на стажування



Підрозділи для стажування

Професіонали своєї справи чекають 
студентів та випускників  
на стажування в таких 
підрозділах компанії

Комерційна 
дирекція

Технічна 
дирекція

Дирекція по 
стратегії

Офіс 
Генерального 

директораДирекція по роботі
з операторами зв’язку

Фінансова 
дирекція

Дирекція
з персоналу

Дирекція 
інформаційних 

технологій



Для стажування в компанії Vega

• Студент 3-5 курсу
ВНЗ чи випускник

• Перебування в
офісі компанії не
менш, ніж 20 годин
на тиждень

• Направити анкету
чи резюме на
internship@
vegatele.com

• Співбесіда з НRoм
компанії, лінійним
керівником
та працівником
підрозділу
безпеки



Розробка для кожного стажера індивідуальної 
програми навчання та розвитку.

Навчання: вивчення локальних нормативних 
документів компанії за напрямком стажування 
(політики, регламенти, процедури).

Участь у реальних проектах компанії.

Оцінка результатів проходження індивідуальної 
програми, оцінка результатів виконання завдань.

Підсумкова співбесіда з регіональним менеджером 
та HR, отримання зворотнього зв’язку 
(лист-відгук від ментора).

Етапи програми стажування



Можливості для стажера в компанії Vega



Компанія Vega – надійний роботодавець



Представництва компанії в регіонах



Наші плани





Дякую за увагу!

 
Олена Щурик 

HR Бізнес-партнер

моб.: +38 099 937 10 80
е-mail: elena.shchurik@vegatele.com




