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Про Компанію
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Загальна структура

JTI у світі

27,000
співробітників

95
офісів

25
фабрик

6
науково-

дослідних

центрів

5 
фабрик з 

переробки

тютюнового листу 

• JTI – міжнародний
тютюновий бізнес
корпорації Japan Tobacco

• JTI – третій за розмірами
виробник тютюнової 
продукції у світі

• JTI виробляє більше 90 
марок сигарет, а 2 з них 
входять до 5 найбільш
популярних у світі

© Copyright JTI 2013

120
країн, у яких 

представлена 

продукція
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Наша мета проста 
і зрозуміла:

Бути найбільш успішною 
та шанованою 
тютюновою компанією 
у світі. 
Для її досягнення ми постійно вдосконалюємось, щоб 

відповідати вимогам наших споживачів, відкрито 

взаємодіємо з громадами та людьми навколо нас і 

встановлюємо найвищі стандарти ведення бізнесу.
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TOP-3
JTI Україна увійшла в трійку найкращих 
роботодавців, за результатами 
дослідження HeadHunter і Reputation 
Capital 2013 року

1, 200
Співробітників в Україні

1999
JTI розпочала роботу в Україні

32
Середній вік наших 
співробітників

50+
Українців працюють в офісах 
JTI у різних країнах світу

JTI Україна

Більше про нашу історію, цінності та 
бренди ви можете дізнатися на сайті 
www.jti.com

http://www.jti.com/
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Культура    
Компанії

• Ініціативність, відкритість, 

вдосконалення — цінності, 

якими живе кожен 

співробітник JTI 

• Інновації – невіддільна 

частина нашої 

корпоративної культури. 

Щорічно ми подаємо та 

втілюємо в життя тисячі 

ідей 

• Наші люди — головна 

рушійна сила компанії 

Комфортні
умови праці

• Гнучкий графік роботи

• Комфортний «зелений» 

офіс 

• Заняття з йоги та фітнесу в 

центральному офісі 

• Тренажерні зали в 

регіональних офісах 

• Велопарковка та душова 

кімната 

Винагорода

• Зарплати вищі, ніж у 75% 

компаній в Україні 

• Корпоративне страхування 

життя та здоров’я 

співробітників і членів їх 

сімей 

• Корпоративне авто для 

співробітників Відділу збуту 

• 28 днів оплачуваної 

відпустки на рік 

• 100 % компенсація 

відпустки та лікарняного

Навчання та   
розвиток

• Внутрішні та зовнішні 

тренінги 

• Програми розвитку 

менеджерських навиків 

• Корпоративна бібліотека

• Крос-функціональні проекти 

• Можливість розвитку 

кар’єри на міжнародному 

рівні 

• Освіта MBA



Кар'єрні можливості в JTI
для студентів та випускників
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Майстер-класи

Дні відкритих дверей

Програма Starway

8

Під час Дня відкритих дверей студенти та випускники
можуть дізнатися надихаючі історії успіху з перших вуст, 
взяти участь у цікавих групових завданнях, спробувати 
себе у ролі співробітника JTI, а також отримати корисні 
поради із працевлаштування.

Дні відкритих дверей будуть проходити у листопаді 2014 
року у Києві, Львові, Хмельницькому та Дніпропетровську. 

Кожного року представники різних департаментів компанії 
JTI у цікавій інтерактивній формі проводять для студентів 
майстер-класи з розвитку найактуальніших бізнес-навичок. 
В попередні роки ми розповідали студентам про те, як 
ефективно поєднувати роботу і особистий час, 
розподіляти пріоритети, проводити успішні презентації та 
інтерв’ю, тощо. 

STARWAY – це комплексна програма 

компанії JTI, спрямована на пошук 

найталановитіших студентів по всій 

Україні та їх підготовку до успішного 

кар’єрного старту.

STARWAY цієї осені:

Практика

Практика в JTI – це можливість отримати перший досвід
роботи у великій компанії, набути необхідні навички та 
знання, ознайомитись з особливостями роботи різних 
відділів та зарекомендувати себе як потенційного
співробітника Компанії. 

Практика в JTI триває від 1 до 3 місяців. Відбір У Києві вже 
розпочато! Детальніше на www.jti.com в розділі Careers. 

http://www.jti.com/
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3 напрями

Програма стажування Jump

9

Загальна програма Jump
Стажування в будь-якому відділі JTI*

14 місяців

Jump for Career in Sales
Стажування у відділі Збуту

12 місяців

Jump for Career in Marketing
Управлінське стажування у відділі Маркетингу

15 місяців

*крім відділу Збуту та відділу Маркетингу, де передбачені спеціальні програми
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3 принципи

Програма стажування Jump

10

Багатофункціональність

Стажер отримує досвід у кількох

суміжних відділах або функціях

Компанії з метою: 

• прискореного знайомства з 

Компанією та відділом; 

• визначення сильних сторін

стажера;

• пріоритезації подальшого

розвитку стажера в команді.

Перспективність

Позиція стажера 

відкривається в тому 

відділі, де планується

поява штатної позиції

найближчого року у 

зв’язку з розширенням

команди, декретною 

відпусткою фахівця, 

підвищенням

співробітника і т.д.  

Інвестування

Керівник розуміє, що стажер –

це повноцінний член команди, 

який, відповідно, отримує: 

• навчання;

• постійний зворотний

зв’язок; 

• повноцінні проекти та 

завдання, які сприяють як 

розвитку функціональних 

навичок, так і загальному 

розумінню ведення бізнесу.
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Вимоги до кандидатів

Програма стажування

11

Якщо ти:

 Студент останніх курсів або нещодавній випускник університету 

 Можеш працювати не менше ніж 20 годин на тиждень

 Володієш англійською мовою на рівні вище середнього

 Швидко навчаєшся, маєш відмінні комунікативні навички та 

радієш новим викликам

 Бажаєш побудувати кар'єру в JTI

 Готовий до переїздів у межах України (для стажування у відділі

Збуту)

 Маєш посвідчення водія категорії В (для стажування у відділі

Збуту)

 Маєш досвід роботи у сфері маркетингу (для управлінського

стажування у відділі Маркетингу)

Стрибай у програму стажування JUMP!
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Конкурентна заробітна плата 

(від 5000 грн. за повний робочий день)

28 днів оплачуваної відпустки

Можливості корпоративного навчання

Спільнота стажерів – навчання, обмін досвідом та веселі
зустрічі в колі друзів

Гнучкий робочий графік із можливістю поєднувати роботу та 
навчання

Захоплююча робота над реальними проектами у кількох
відділах чи функціях

12

Переваги

Програма стажування
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89% 11%

Із 80 учасників

програми

стажування JTI 

JUMP за 2007–2015:

Випускники програми

стажування JTI 2007–2015:

62
випускники

програми

6
зараз у програмі момент

55
отримали постійне

місце роботи TI

11
з них зайняли позицію менеджера 

протягом 3 років після закінчення

стажування

13

89%
отримали постійне

місце роботи TI 20% 
стали менеджерами
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Етапи

14

Процес відбору

Крок

1

Крок

2

Крок

3

Крок

4

Крок

6

Співбесіда з представником відділу 

Персоналу

Тестування SHL
(аналіз текстів та вміння працювати з числовою 

інформацією)

Відбір по резюме

Телефонна співбесіда

Співбсіда з лінійним керівником 

Пропозиція роботи 

Крок

5



Як із нами зв’язатися?
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Як із нами зв’язатися? 

16

?

Як подати резюме
на конкретну вакансію? 

Як звернутися до нас 

із запитанням?

Як підписатися на 

розсилку вакансій? 

Можна написати нам на адресу: 

UA.Recruitment@jti.com. 

Ми дамо відповідь протягом двох тижнів

1. Увійти на сайт jti.com Careers  Jobs at JTI 

Sign up for job alert

2. Обрати критерії пошуку вакансії

3. Ввести свій email, на який будуть надсилатися

повідомлення про вакансії згідно обраних

критеріїв

На сайті jti.com:

1. Увійти на сайт jti.com Careers  Jobs at JTI

2. Обрати критерії пошуку вакансії 

3. Натиснути Apply for this job

На сайтах пошуку роботи:

Відгукнутися на вакансію на сторінках JTI hh.ua або

rabota.ua

Як дізнатися про Дні

відкритих дверей,

набір на практику,

тощо?

Слідкуйте за нашими оголошеннями на сайті jti.com у 

розділі Jobs at JTI та на сторінках JTI на сайтах 

пошуку роботи (hh.ua, rabota.ua) 



Enterprising
Open
Challenging


