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ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ
№02 (717) 20.01.2021 - 26.01.2021

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

Â øêîëû è ñàäû ãîðîäà
òðåáóþòñÿ:

Çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì
Ïîâàðà
Êóõîííûå ðàáîòíèêè

096-626-04-02, 099-742-21-27

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ó ìåðåæó
ìàãàçèí³â "Àâðîðà" (ïðîì. ãðóïà),

ïîòð³áí³:

Ãíó÷êèé ãðàô ê,
îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ñâîº÷àñíà çàðîá òíà ïëàòà

³

i

Ïðîäàâö³-
êîíñóëüòàíòè

Òåë. 093-170-75-58
066-170-94-58
067-617-07-58

Îõîðîííèêè
òîðãîâîãî çàëó

òåë. (0562) 36-06-18,

(067)522-26-47

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ

ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

Äçâîíèòè ïí.-ïò., ç 9.00 äî 18.00

Ì³ñöå ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà

ÃÀÇÎÐ ÇÀËÜÍÈÊI

ÑËÞÑÀÐ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ç ðåìîíòó ìåòàëîîáðîáíèõ âåðñòàò âi

ÌÀÉÑÒÅÐ

Ð ÇÍÎÐÎÁi

5,6 ðîçðÿäó

íà ä ëüíèöþ ÃÒÂ(ÐÒÈ)i

ÅËÅÊÒÐÈÊ

ìåõàí ÷íî ä ëÿíêèi i i

òåë. 050-355-09-41

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

Ï äïðè ìñòâó
ïîòð áåí

ºi
i

Ãîëîâíèé

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ïð. Ìèðó, 61 À)

066-103-10-12

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Âàíòàæíèêà

Óñï³øíà êîìàíäà
Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü

Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ
Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ì. Äí ïðî, Ïëîùà Âîêçàëüíà òåë

ì. Äí ïðî, âóë Þð ÿ Êîíäðàòþêà òåë

ì. Äí ïðî, ïð Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî

òåë

i 2, . 093-988-91-70

i . i 8, . 097-368-49-56

i . 113,

. 097-455-72-00

ì. Ï ÿòèõàòêè, âóë. Îëåêñàíäð éñüêà 84,

òåë. 063-296-61-76, 097-041-82-83

’ i

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

â íàö îíàëüíó êîìïàí þ:i i

ÊÅÐÓÞ×ÎÃÎ
ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ

ÏÐÎÄÀÂÖß-
ÊÀÑÈÐÀ

Òðåáóåòñÿ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ
ìîå÷íîãî êîìïëåêñà

çàðàáîòíàÿ ïëàòà

ãðàôèê 2/2

óë. Áàéêàëüñêàÿ 9/21

îò 10000 ãðí.

095 -34-282-73

ÏðÀÒ«ÌÅÒÀËÓÐÃÒÐÀÍÑÐÅÌÎÍÒ»

ïðèéìå íà ðîáîòó

Ïîâíèé ñîöïàêåò. Ï'ÿòèäåíêà

Äîñòàâêà àâòîáóñîì ç ïðîñïåêòó Ïðàâäè.

Ì³ñöå ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã

Òåë. 794-34-10,

068-689-54-22, 066-979-63-50

²íæåíåðà

Ñëþñàðÿ

Ñëþñàðÿ

Åëåêòðîìîíòåðà

Ìàøèí³ñòà êðàíó

Ñëþñàðÿ

³

ç îõîðîíè

ïðàöi

ç ðåìîíòó

ðóõîìîãî ñêëàäó

ç ðåìîíòó

äèçåë â

ç ðåìîíòó

âåðñòàòíîãî òà êðàíîâîãî

îáëàäíàííÿ

³

Ñëþñàðÿ-

ñàíòåõí êà

Òîêàðÿ

Åëåêòðî-

ãàçîçâàðíèêà

Ìåõàí êà

Ñëþñàðÿ

Ñëþñàðÿ

i

ç ðåìîíòó

êîìïðåñîð â

òóðáîêîìïðåñîð â

ç òîïëèâíî

àïàðàòóðè

i i

i

i

òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Ò ñòîðîáè
Ôîðìóâàëüíèêè ò ñòà
Ñåñòðà ìåäè÷íà
Åëåêòðèê
Ïàêóâàëüíèêè
Êîì ðíèê
Ïðèáèðàëüíèêè
Ïåêàð
Âîä êàò.ÂÑ
Òåõíîëîãè

i
i

i

i
ii

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³:

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó

çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Åëåêòðî-
ìîíòåð

095-730-70-71

098-911-41-00

Ì³ñöå ðîáîòè -

ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

Ñêðóò÷èê

äðîòó
Âîëî÷èëüíèê
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ÐÎÁÎÒÀ19

Операторы на производ-

ственную линию, без о/р, 

обучение, оф. трудоустрой-

ство, социальный пакет, до-

стойная з/п, позвонить: 

+38(067)439-10-83

Помощник маляра (с обу-

чением), в цех легких метал-

локонструкций, график ра-

боты: с 8.00 до 18.00 пн.-пт., 

официальное оформление, 

позвонить: +38(097)380-50-

37 , Валентина.

Работа  студентам, з/п 

от 6000 грн., свободный 

график, карьерный рост, 

срочно!, 5 вакантных мест, 

Евгений Анатольевич, по-

звонить: +38(056)789-08-

03 , +38(063)841-54-99 , 

+38(050)903-79-83

01

Керівнику в комерційний 

відділ потрібен помічник. 

Графік гнучкий, можливий 

підробіток. Оплата гідна, 

т.068-886-64-85, 095-032-

40-11.

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ, 

м. П’ятихатки, вул. Олексан-

дрiйська 84,  зателефону-

вати: +38(063)296-61-76 , 

+38(097)041-82-83

Помічник керівника в офіс. 

Кар’єрне та  ф інансове 

зростання, т.050-949-22-57, 

068-637-36-36.

02

Інженер з охорони праці, 

соціальний пакет, п’ятиден-

ка, доставка автобусом з 

проспекту Правди, місце 

роботи – Лівий берег, те-

лефонувати: +38(056)794-

34-10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50

03

Головний БУХГАЛТЕР, за-

телефонувати: +38(050)355-

09-41 

09

Адміністратор з медич-

ною освітою, телефонувати: 

+38(067)560-62-65

Медсестра, телефонувати: 

+38(067)560-62-65

Санітарка в хірургичне 

відділення, телефонувати: 

+38(067)560-62-65

10

Керівнику в комерційний 

відділ потрібен помічник. 

Графік гнучкий, можливий 

підробіток. Оплата гідна, 

т.067-112-02-54, 095-871-

61-05.

Агентство недвижимости 

набирает штат сотрудников, 

з/п от 20000 грн., опыт рабо-

ты не обязателен, обучение, 

карьерный рост, график ра-

боты гибкий, Срочно!, 5 мест, 

позвонить: +38(056)789-08-

03 , +38(063)841-54-99 , 

+38(050)903-79-83 , Евгений 

Анатольевич.

Менеджер РКЗ, ул. Кон-

дратюка,  8 ,  позвонить: 

+38(067)201-78-78

Робота, підробіток. Теле-

фонні дзвінки, нескладний 

документо-звіт, т.050-949-22-

57, 068-637-36-36.

Робота для всіх. Запрошу-

ємо на роботу в офіс, т.095-

097-09-02.

11

Візьму порядну людину в 

сімейний бізнес, т.067-793-

07-89, 050-629-80-66.

Гастрономіст, вул. Набе-

режна Перемоги, 56А, вул. 

Урицького, 6А, зателефонува-

ти: +38(066)112-86-65

Касир, вул. Робоча, 67, за-

телефонувати: +38(066)731-

57-85

Касир, вул.Калинова, 9а, за-

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ïðåäîñòàâëÿåì

ìåñòî æèòåëüñòâà

( )067 568-48-50

òåë. 067-950-55-00

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Îïåðàòîð

Ñëåñàðü-ñâàðùèê, ñáîðùèê

ñòàíêà ëàçåðíîé ðåçêè ñ ×ÏÓ
Îïåðàòîð ëèñòîãèáî÷íîãî ñòàíêà ñ ×ÏÓ
Òîêàðü, ôðåçåðîâùèê

Òðåáîâàíèå: áåç ïðèñòðàñòèÿ ê àëêîãîëþ

ç/ï âûñîêàÿ

Ïðîèçâîäñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

ðàáî÷èé

ì/ð ð-îí æ/ì Ôðóíçåíñêèé
áåç î/ð, îáó÷åíèå, îô. òðóäîóñòðîéñòâî,

ñîöèàëüíûé ïàêåò, äîñòîéíàÿ ç/ï

òåë. 067-439-10-83

Ïîäñîáíûé

Îïåðàòîðû
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ

ëèíèþ

ïîãðóç÷èêà

Âîäèòåëü

ÂÎÄÈÒÅËÜ
â îôèñ

(ãðóçîâîé áóñ ïî òèïó

)

Hyndai H1,

Renault Trafic, Mercedes Vito,

Volkswagen Caddy

Ç/ï: Îò 18000 ãðí.

Äîñòàâêà

ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ïî ãîðîäó

Îôèöèàëüíîå
îôîðìëåíèå

ñî ñâîèì àâòî

099-447-75-54

067-560-20-60

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ó ìåðåæó
ìàãàçèí³â "Àâðîðà" (ïðîì. ãðóïà),

ïîòð³áí³:

Ãíó÷êèé ãðàô ê,
îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ñâîº÷àñíà çàðîá òíà ïëàòà

³

i

Ïðîäàâö³-
êîíñóëüòàíòè

Òåë. 093-170-75-58
066-170-94-58
067-617-07-58

Îõîðîííèêè
òîðãîâîãî çàëó

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ, 11

ÏÐÎÄÀÂÖ Â
ÏÎÂÀÐÀ
ÏÅÊÀÐß

I

067-136-77-47

(âóë. Àê íñ âà,9

ð-îí ïàðêà Øåâ÷åíêà)

i ºº
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

067-250-17-10

Ïðèáèðàëüíèöþ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàð³íà)

098�004�56�92

Ïðîäàâöÿ
çàâ³òðèííî¿ çîíè

Ïðîäàâöÿ

Охоронці
Ãðàô³ê ðîáîòè 1/2, 1/3

çàðîá³òíà ïëàòà

098-410-71-51, 050-442-87-44

м. Дніпро

â³ä 760 ãðí./çì³íà+ïðåì³¿

Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò
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ÐÎÁÎÒÀ
пр. Богдана Хмельницько-

го 113, зателефонувати: 

+38(097)455-72-00

Продавці-консультанти, 

на постійну роботу, у ме-

режу магазинів «Аврора», 

гнучкий графік, офіційне 

працевлаштування, своє-

часна заробiтна плата, за-

телефонувати: +38(093)170-

75-58 , +38(066)170-94-58 , 

+38(067)617-07-58

Торговые агенты в круп-

ную компанию, з/п от 8000 

грн., карьерный рост, гиб-

кий график, Срочно!, поз-

вонить: +38(056)789-08-03 , 

+38(063)841-54-99 , Евгений 

Анатольевич.

12

Заведующий производ-

ством, в школы и сады горо-

да, позвонить: +38 (096)626-

04-02 , +38(099)742-21-27

Кондитер, в кондитерський 

цех, з/п 700-900 грн./зміна, 

теплий, затишний цех, зла-

годжений колектив, гарячі 

обіди за рахунок підприєм-

ства, своєчасна оплата пра-

ці, з/п 2 рази в місяць, оф. 

оформлення, соцпакет, місце 

роботи: р-н пр. Гагаріна, те-

лефонувати: пн.-пт., з 9:00 

до 18:00, зателефонувати: 

+38(067)971-87-44

Кухонные работники, в 

школы и сады города, поз-

вонить: +3838(096)626-04-02 

, +38(099)742-21-27

Мийниця посуду потрібна 

в кафе. Графік 3/3 з 8.30 

телефонувати: +38(067)622-

78-78

Кассир, пр. Героев, 2, по-

звонить: +38(099)400-43-95

Кассир, пр. Мира, 61А, по-

звонить: +38(066)103-10-12

Кассир, ул. Большая Ди-

евская ,  38 ,  позвонить : 

+38(067)622-78-78

Кассир, ул. Глинки, 2, позво-

нить: +38(099)400-43-95

Кассир, ул. Марии Кюри, 

5, позвонить: +38(050)957-

69-08

Продавец завитринной 

зоны, пер. Парусный, 10 

Д, позвонить: +38(067)622-

78-78

Продавец  завитринной 

зоны, пр. Героев, 2, позво-

нить: +38(099)400-43-95

Продавец  завитринной 

зоны, р-н пр. Гагарина, по-

звонить: +38(098)004-56-92

П р о д а в е ц  о в о щ е й , 

ул. Глинки, 2, позвонить: 

+38(099)400-43-95

Продавец, пр. Мира, 61А, 

позвонить: +38(066)103-10-

12

Продавец, пр-т Алексан-

дра Поля, 11, позвонить: 

+38(067)136-77-47

Продавец, р-н пр. Гагарина, 

позвонить: +38(098)004-56-

92

Продавец ,  ул .  20 лет 

Победы, 43Д, позвонить: 

+38(067)845-42-89

Продавец, ул. Большая 

Диевская, 38, позвонить: 

+38(067)622-78-78

Продавец, ул. Марии Кюри, 

5, позвонить: +38(050)957-

69-08

Продавец, ул.Калиновая, 

9а, позвонить: +38(067)622-

78-78

Продавец-консультант, 

пер. Парусный, 10 Д, позво-

нить: +38(067)622-78-78

Продавець, пр. Поля, 104 А 

(ТЦ “Славутич”), позвонить: 

+38(066)731-57-85

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, в 

нацiональну компанiю, в EVA 

все є: Успішна команда, Ста-

більність і надійність, Кар’єра 

і навчання, Атмосфера краси, 

місце роботи: м. Днiпро, 

Площа Вокзальна 2, зателе-

фонувати: +38(093)988-91-70

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, в 

нацiональну компанiю, в EVA 

все є: Успішна команда, Ста-

більність і надійність, Кар’єра 

і навчання, Атмосфера краси, 

місце роботи: м. Днiпро, вул. 

Юрiя Кондратюка 8, зателе-

фонувати: +38(097)368-49-56

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, в 

нацiональну компанiю, в EVA 

все є: Успішна команда, Ста-

більність і надійність, Кар’єра 

і навчання, Атмосфера краси, 

місце роботи: м. Днiпро,  

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

òåëåôîíóâàòè: ïí.-ïò., ç 9:00 äî 18:00 067-971-87-44

Â êîíäèòåðñüêèé öåõ ïîòð³áí³

Òåïëèé, çàòèøíèé öåõ, çëàãîäæåíèé

êîëåêòèâ, ãàðÿ÷³ îá³äè çà ðàõóíîê

ï³äïðèºìñòâà, ñâîº÷àñíà

îïëàòà ïðàö³, ç/ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü,

îô. îôîðìëåííÿ, ñîöïàêåò

Ì³ñöå ðîáîòè: ð-í ïð. Ãàãàð³íà

Êîíäèòåðè

Ïåêàð³

ç/ï 700-900 ãðí./çì³íà

áàæàíî ÷îëîâ³êè, ç/ï 700-900 ãðí./çì³íà

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

067-632-62-54

(ïîä ïëàí äëÿ ðàáîòû â òàêñè)

Àâòî: “ÇÀÇ” ÇÀÇ”Lanos, Vida

ÑÁÎÐÙÈÊÈ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ

ÏÎÄÄÎÍÎÂ
ç/ï 12000-15000 ãðí.
îïëàòà ñâîåâðåìåííî, áåç çàäåðæåê
ìåñòî ðàáîòû: ëåâûé áåðåã

(073)407-08-07, (096)284-46-94,(095)638-90-05

Ð Î Á Î Ò À

òåë. 066-731-57-85

Êàñèð
âóë. , 67Ðîáî÷à

íà ì ÿñîïåðåðîáíèé
çàâîä â Äí

’
³ïðîïåòðîâñüê³é

îáëàñò³

Çàïðîøó ìîº

ÑÏ ÂÐÎÁ ÒÍÈÊ ÂI I I

067-581-14-86

099-784-46-69

050-482-57-26

áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ

â ãóðòîæèòêó (êóõíÿ, äóø) +

îá ä íà çàâîäi i

Â öåõ ëåãêèõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

òðåáóþòñÿ:

097-380-50-37 Âàëåíòèíà

Ãðàôèê ðàáîòû:

ñ 8.00 äî 18.00 ïí-ïò,
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

Ïîìîùíèê ìàëÿðà

Ñëåñàðü-ñáîðùèê

Ðàçíîðàáî÷èé

(ñ îáó÷åíèåì)

(ãèáêà, ñâåðëîâêà)

(æåíùèíà, íà èçãîòîâëåíèå
êðþ÷êîâ)

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ïðîâ. Ïàðóñíèé, 10Ä

067-622-78-78

çàâ³òðèííî¿ çîíè
Ïðîäàâöÿ

Ïðîäàâöÿ-
êîíñóëüòàíòà

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

íà ëèíèþ ïî ïåðåðàáîòêå
ïîëèìåðîâ

ÐÀÁÎ×ÈÅ

( )096 730-94-23
( )067 791-93-45

ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííî
ì/ð: ñ. Ïàðòèçàíñêîå,
Äíåïðîâñêèé ðàéîí

äîñòàâêà òðàíñïîðòîì
ïðåäïðèÿòèÿ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ ëèíèþ
ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
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ÐÎÁÎÒÀ

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ

до 22.00. ЗП 450 грн./

зміна, телефонувати: 

+38(067)634-59-39

Мясник, ул. Кондратюка, 

8, позвонить: +38(067)201-

78-78

Пекарь, в кондитерський 

цех, бажано чоловік, з/п 700-

900 грн./зміна, теплий, за-

тишний цех, злагоджений 

колектив, гарячі обіди за 

рахунок підприємства, своє-

часна оплата праці, з/п 2 рази 

в місяць, оф. оформлення, 

соцпакет, місце роботи: р-н 

пр. Гагаріна, телефонувати: 

пн.-пт., з 9:00 до 18:00, за-

телефонувати: +38(067)971-

87-44

Пекарь, пр. Героев, 2, по-

звонить: +38(099)400-43-95

Пекарь ,  пр-т Алексан-

дра Поля, 11, позвонить: 

+38(067)136-77-47

Пекарь, ул. Глинки, 2, позво-

нить: +38(099)400-43-95

Повар, пр. Героев, 2, позво-

нить: +38(099)400-43-95

Повар ,  пр - т  Алексан -

дра Поля, 11, позвонить: 

+38(067)136-77-47

Повар, ул. Глинки, 2, позво-

нить: +38(099)400-43-95

Повара, в школы и сады горо-

да, позвонить: +38 (096)626-

04-02 , +38(099)742-21-27

Спiвробiтник м’ясного 

цеху, вул. 20 років Пере-

моги, 43Д, зателефонувати: 

+38(067)845-42-89

13

Кладовщик, пр. Героев, 

2, позвонить: +38(099)400-

43-95

Кладовщик ,  у л .  Ма -

рии Кюри, 5, позвонить: 

+38(050)957-69-08

14

Водій-далекобійник. Без 

шкідливих звичок, чес-

ний, порядний. Досвід ро-

боти на груз. DAF, Scania, 

причепи-тенти (штора), 

двадцятки. Повна зай-

нятість, по Україні. До-

стойна З/П, зателефону-

вати: +38(095)286-51-99 

, пн.-птн. 8:00-16:00, 

Ірина.

Водій, категорії Е,С, на само-

скид, з/п від 15000 грн.+пре-

мії, Робота по м. Дніпро та 

Дніпропетровській обл., за-

телефонувати: +38(098)970-

94-05 , дзвонити пн.-пт. з 9.00 

до 18.00.

Водители, кат. С, позво-

нить: +38(098)532-28-58

Водитель погрузчика, 

без о/р, обучение, оф. тру-

доустройство, социальный 

пакет, достойная з/п, позво-

нить: +38(067)439-10-83

Водитель погрузчика, по-

звонить: +38(098)532-28-58

ВОДИТЕЛЬ, в офис, со 

своим авто (грузовой бус по 

типу Hyndai H1, Renault Trafic, 

Mercedes Vito, Volkswagen 

Caddy), доставка электроин-

струмента по городу, з/п 

от 18000 грн., официаль-

ное оформление, позво-

нить: +38(099)447-75-54 , 

+38(067)560-20-60

Водитель, кат. ВС, позво-

нить:+38(050)713-20-04.

Водій, категорії Е,С, на само-

скид, з/п від 15000 грн.+пре-

мії, Робота по м. Дніпро та 

Дніпропетровській обл., за-

телефонувати: +38(098)970-

94-05 , дзвонити пн.-пт. з 9.00 

до 18.00.

СДАМ В АРЕНДУ АВТО-

МОБИЛЬ, под план для 

работы в такси, Авто: “ЗАЗ” 

Lanos, ЗАЗ” Vida, позвонить: 

+38(067)632-62-54

15

Водii, кат.ВС, телефону-

вати: +38(056)794-06-92 , 

+38(067)634-15-95

òåë. 067-950-55-00

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Îïåðàòîð

Ñëåñàðü-ñâàðùèê, ñáîðùèê

ñòàíêà ëàçåðíîé ðåçêè ñ ×ÏÓ
Îïåðàòîð ëèñòîãèáî÷íîãî ñòàíêà ñ ×ÏÓ
Òîêàðü, ôðåçåðîâùèê

Òðåáîâàíèå: áåç ïðèñòðàñòèÿ ê àëêîãîëþ

ç/ï âûñîêàÿ

ÑÒÎËßÐ

093-544-99-03

ÑÁÎÐÙÈÊ
ìåáåëè

ñ î/ð, ç/ï îò 10000 äî
20000 ãðí.

òåë. ( )228096 -65-85

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ

ç/ï 5000 ãðí.
çà 15 çì³í

Â²ÄÊÐÈÒ² ÂÀÊÀÍÑ²²:

ÊÀÐÒÎÍÙÈÊÀ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(âóë. Ãë³íêè, 2)

099�400�43�95

ÏÐÎÄÀÂÖ ÂI

ÊÀÑÈÐ Â
ÏÅÊÀÐß
ÏÎÂÀÐÀ

I
îâî÷ âi

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

( )ïð. Ãåðî â, 2¿

099 400-43-95( )

Êàñèðà

Ïðîäàâöÿ

Ïåêàðÿ

Êóõàðÿ

Êîì ðíèêà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

³

(áóë. âðîïåéñüêèé,1Ä)ª
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

099-137-60-18

Âàíòàæíèêà

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

ïð. Ïîëÿ, 104 À (ÒÖ “Ñëàâóòè÷”)

Ïðîäàâöÿ
òåë. 066-731-57-85

Êàñèð-îö³íþâà÷
â ëîìáàðä

Ãð/ð: ïîäîáîâèé (1/2)

äåííèé (2/2)

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.

096-960-15-15
096-461-81-69

ð-í ðîáîòè: ì. Äí³ïðî

çíàííÿ ÏÊ îáîâ ÿçêîâå’

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

Âîäèòåëè

098-532-28-58

êàò. Ñ

Ãðóç÷èê

Âîäèòåëü

ì/ð: ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî, 222

ïîãðóç÷èêà

Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

050-561-73-77, 067-242-60-08

ÎÕÎÐÎÍÖ²
Îõîðîííîìó

ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Íàáåðåæíà Ïåðåìîãè, 56À

âóë. Óðèöüêîãî, 6À

Ãàñòðîíîì ñòài
066-112-86-65

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâöÿ

Âàíòàæíèêà

Çâåðòàòèñÿ çà òåë.

âóë. 20 ðîê â Ïåðåìîãè, 43Äi

067-845-42-89

Ñï âðîá òíèêài i
ì ÿñíîãî öåõó’

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

âóë. Ìàð³¿ Êþð³, 5

Ïðîäàâöÿ

Êîì ðíèêà

Êàñèðà

i

050-957-69-08

ОПЕРАТОРЫ на про-
изводственную линию, 

на линию по переработке по-

лимеров, график работы: по-

сменно, м/р: с. Партизанское, 

Днепровский район, доставка 

транспортом предприятия, 

позвонить: +38(096)730-94-

23 , +38(067)791-93-45

Водитель погрузчика, по-

звонить: +38(098)532-28-58

Газорізальник, місце ро-

боти: с.м.т. Самарівка, за-

телефонувати: +38(0562)36-

06-18 , +38(067)522-26-47 , 

телефонувати: пн.-пт., з 9.00 

до 18.00.

Двірник, з/п 5500 грн. за 15 

змін, зателефонувати: +38 

(067) 233-80-23

ЕЛЕКТРИК, 6,5 розряду, 

місце роботи: с.м.т. Са-

марівка,  зателефонува-

ти: +38(0562)36-06-18 , 

+38(067)522-26-47 , теле-

фонувати: пн.-пт., з 9.00 до 

18.00.

Електрик, телефонува-

ти: +38(056)794-06-92 , 

+38(067)634-15-95

Електро-газозварник , 

повний соціальний пакет, 

п’ятиденка, доставка авто-

бусом з проспекту Правди, 

місце роботи – Лівий берег, 

телефонувати: +38(056)794-

34-10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50

Електромонтер, Дніпров-

ському кабельному заводу 

«Енерго», місце роботи - с. 

Новоолександрівка, телефо-

нувати: +38(095)730-70-71 , 

+38(098)911-41-00

Електромонтер, повний 

соціальний пакет, п’ятиден-

ка, доставка автобусом з 

проспекту Правди, місце 

роботи – Лівий берег, те-

лефонувати: +38(056)794-

34-10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50

КАРТОНЩИК, з/п 5500 грн. 

за 15 змін, зателефонувати: 

+38(096)228-65-85

Комiрник, телефонува-

ти: +38(056)794-06-92 , 

+38(067)634-15-95

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ
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ÐÎÁÎÒÀ
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТЕЙСТІ КОРН», 

що спеціалізується на інших видах переро-
блення та консервування фруктів і овочів, 
сповіщає про намір отримати дозвіл на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря для промислового майданчика в м. 
Павлоград, згідно з постановою КМУ № 302 
від 13.03.2002р. Виробничий майданчик 
розташовано за адресою: Дніпропетровська 
область, Павлоградський район, м. Павло-
град, вул. Некрасова, 54-В.

Основним технологічним процесом підприєм-
ства є обробка на спеціальному обладнанні 
кукурудзи вітчизняного та зарубіжного вироб-
ництва в тому числі.

Викиди здійснюються під час роботи техноло-
гічного обладнання – лінії дифузії кукурудзи, та 
під час приймання та збереження неорганічних 
хімічних речовин.

Джерелами забруднення атмосферного повітря 
на об’єкті є труби та дефлектори від виробни-
чих та складських приміщень. 

Потенційний річний обсяг викидів забруднюю-
чих речовин від промислового майданчика під-
приємства таких як сульфатна кислота (H2SO4) 
[сірчана кислота], діоксид сірки (діоксид та три-
оксид) в перерахунку на діоксид сірки, аміак, 
луги їдкі (в перерахунку на гідроксид натрію), 
речовини у вигляді суспендованих твердих 
частинок, недиференційованих за складом від 
процесів обробки та збереження, та фреони: 
діфторметан та пентафторетан від процесів 
технічного обслуговування кондиціонеру,  скла-
дає 0,9228 т/рік. Усі викиди забруднюючих 
речовин в межах допустимих норм.

За результатами розрахунків забруднення 
атмосферного повітря від промислового май-
данчика в приземному шарі атмосфери на 
межі санітарно-захисної зони перевищення 
граничнодопустимих концентрацій за наявними 
забруднюючими речовинами не виявлено. 

Технологічні процеси та обладнання підприєм-
ства відповідають сучасним вимогам. За умо-
вами технологічного процесу залпові викиди, 
небезпечні для життя й здоров'я людей, на 
об'єкті відсутні. Пропозицій щодо скорочення 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря не встановлено.

Більш детальна інформація може бути одержа-
на за адресою або телефоном: 

49000, Дніпропетровська область,  місто 
Дніпро, вулиця Універсальна, будинок 1, примі-
щення 17, офіс 7. Телефон для довідок (067) 
534-44-97, е-mail: corn2020@ukr.net.

Всі зауваження та пропозиції, що стосуються 
даної публікації, направляти до Дніпропе-
тровської обласної державної адміністрації, 
за адресою: 49004, місто Дніпро, проспект 
Олександра Поля, 1 або за телефоном 0-800-
505-600. Пропозиції і зауваження приймаються 
з дати публікації повідомлення протягом одного 
місяця.

Майстер механічної ді-

лянки, місце роботи: с.м.т. 

Самарівка, зателефону-

вати: +38(0562)36-06-18 , 

+38(067)522-26-47 , теле-

фонувати: пн.-пт., з 9.00 до 

18.00.

Машиніст крану, повний 

соціальний пакет, п’ятиден-

ка, доставка автобусом з 

проспекту Правди, місце 

роботи – Лівий берег, те-

лефонувати: +38(056)794-

34-10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50

Механік, повний соціаль-

ний пакет, п’ятиденка, до-

ставка автобусом з про-

спекту Правди, місце ро-

боти – Лівий берег, теле-

фонувати: +38(056)794-34-

10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50

ОПЕРАТОР моечного комп-

лекса, заработная плата от 

10000 грн., график 2/2, ул. 

Байкальская 9/21, позвонить: 

+38(095)282-73-34

Операторы на производ-

ственную линию, без о/р, 

обучение, оф. трудоустрой-

ство, социальный пакет, 

достойная з/п, позвонить: 

+38(067)439-10-83

ОПЕРАТОРЫ на про-

изводственную линию, 

на линию по переработке по-

лимеров, график работы: по-

сменно, м/р: с. Партизанское, 

Днепровский район, доставка 

транспортом предприятия, 

позвонить: +38(096)730-94-

23 , +38(067)791-93-45

Пакувальники, телефону-

вати: +38(056)794-06-92 , 

+38(067)634-15-95

П е к а р i ,  т е л е ф о н у в а -

ти: +38(056)794-06-92 , 

+38(067)634-15-95

Подсобный рабочий , 

без о/р, обучение, оф. тру-

доустройство, социальный 

пакет, достойная з/п, позво-

нить: +38(067)439-10-83

Помощник маляра (с обу-

чением), в цех легких метал-

локонструкций, график ра-

боты: с 8.00 до 18.00 пн.-пт., 

официальное оформление, 

позвонить: +38(097)380-50-

37 , Валентина.

Прибиральники, телефо-

нувати: +38(056)794-06-92 , 

+38(067)634-15-95

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ , з/п 

5500 грн. за 15 змін, зате-

лефонувати: +38 (067) 233-

80-23

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ , з/п 

5500 грн. за 15 змін, зате-

лефонувати: +38 (096)228-

65-85

Різнороб на дільницю 

ГТВ(РТИ), місце роботи: 

с.м.т. Самарівка, зателефо-

нувати: +38(0562)36-06-18 

, +38(067)522-26-47 , теле-

фонувати: пн.-пт., з 9.00 до 

18.00.

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИ-

КИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОД-

ДОНОВ, з/п 12000-15000 

грн., оплата своевремен-

но, без задержек, место 

работы: левый берег, по-

звонить: +38(073)407-08-

07 , +38(096)284-46-94 , 

+38(095)638-90-05

СБОЩИК мебели, с о/р, з/п 

от 10000 до 20000 грн., зате-

лефонувати: +38(093)544-

99-03.

Сестра медична, телефо-

нувати: +38(056)794-06-92 , 

+38(067)634-15-95

Слесарь-сборщик (гибка, 

сверловка) , в цех легких ме-

таллоконструкций, график ра-

боты: с 8.00 до 18.00 пн.-пт., 

официальное оформление, 

позвонить: +38(097)380-50-

37 , Валентина.

Слюсар з ремонту верстат-

ного та кранового обладнан-

ня, повний соціальний пакет, 

п’ятиденка, доставка авто-

бусом з проспекту Правди, 

місце роботи – Лівий берег, 

телефонувати: +38(056)794-

34-10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50

Слюсар з ремонту дизелів, 

повний соціальний пакет, 

п’ятиденка, доставка авто-

бусом з проспекту Правди, 

місце роботи – Лівий берег, 

телефонувати: +38(056)794-

34-10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50

Слюсар з ремонту рухомого 

складу, повний соціальний па-

кет, п’ятиденка, доставка ав-

тобусом з проспекту Правди, 

місце роботи – Лівий берег, 

телефонувати: +38(056)794-

34-10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50

Слюсар з ремонту то-

пливної апаратури, повний 

соціальний пакет, п’ятиден-

ка, доставка автобусом з 

проспекту Правди, місце 

роботи – Лівий берег, те-

лефонувати: +38(056)794-

34-10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50

Слюсар-зварювальник 

механічного обладнан-

ня, на постійну роботу, 

телефонувати: +38(098) 

134-23-37

Слюсар-ремонтник, Дні-

провському кабельному заво-

ду «Енерго», місце роботи - с. 

Новоолександрівка, телефо-

нувати: +38(095)730-70-71 , 

+38(098)911-41-00

Слюсар-ремонтник, з 

ремонту металообробних 

верстатів, місце роботи: 

с.м.т. Самарівка, зателефо-

нувати: +38(0562)36-06-18 

, +38(067)522-26-47 , теле-

фонувати: пн.-пт., з 9.00 до 

18.00.

Слюсар-ремонтник, элек-

трогазозварювальник, 

підприємству на постій-

ну роботу, зателефону-

вати: +38(096)719-59-

06, +38(050)988-75-45 , 

Миколай.

Слюсар-сантехнік, повний 

соціальний пакет, п’ятиден-

ка, доставка автобусом з 

проспекту Правди, місце 

роботи – Лівий берег, те-

лефонувати: +38(056)794-

34-10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50
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Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

ÏÐÎÄÀÂÖß

ÊÀÑÈÐÀ

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÀ
òåë. (067)622-78-78

âóë. Êàëèíîâà, 9À
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

Íà ðîáîòó ïîòð³áí³

âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

067-201-78-78

Îõîðîííèê

Âàíòàæíèê

Ìåíåäæåð ÐÊÇ

Ì ÿñíèê’

067-622-78-78

Çàïðîøó ìî íà ðîáîòóº
âóë. Âåëèêà Ä âñüêà, 38³¿

Ïðîäàâöÿ
Êàñèðà

ç/ï çà 155500 .ãðí çì³í

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖI

(067) 233-80-23

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÏÎÒÐ²ÁÍ²:

ÄÂ ÐÍÈÊI

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Ïðàâûé è Ëåâûé áåðåã,
ã. Äíåïð

ÎÕÐÀÍÍÈÊ
096-080-91-47
063-353-48-41òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîòåëüíîìó êîìïëåêñó

òåðì³íîâî ïîòð³áåí

ïëîòíèê
Ñòîëÿð-

òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Ò ñòîðîáè
Ôîðìóâàëüíèêè ò ñòà
Ñåñòðà ìåäè÷íà
Åëåêòðèê
Ïàêóâàëüíèêè
Êîì ðíèê
Ïðèáèðàëüíèêè
Ïåêàð
Âîä êàò.ÂÑ
Òåõíîëîãè

i
i

i

i
ii

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³:

òåë. 067-950-55-00

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Îïåðàòîð

Ñëåñàðü-ñâàðùèê, ñáîðùèê

ñòàíêà ëàçåðíîé ðåçêè ñ ×ÏÓ
Îïåðàòîð ëèñòîãèáî÷íîãî ñòàíêà ñ ×ÏÓ
Òîêàðü, ôðåçåðîâùèê

Òðåáîâàíèå: áåç ïðèñòðàñòèÿ ê àëêîãîëþ

ç/ï âûñîêàÿ

СПIВРОБIТНИКИ на м’я-

сопереробний завод в Дні-

пропетровській області , 

безкоштовне проживання 

в гуртожитку (кухня, душ) 

+ обiд на заводi,  зателе-

фонувати: +38(067)581-14-

86 , +38(099)784-46-69 , 

+38(050)482-57-26

СТОЛЯР, с о/р, з/п от 10000 

до 20000 грн., зателефонува-

ти: +38(067)566-89-62.

Столяр-плотник, ресторан-

но-готельному комплексу, по-

звонить: +38(097)776-87-90

Тiстороби, телефонува-

ти: +38(056)794-06-92 , 

+38(067)634-15-95

Технологи, телефонува-

ти: +38(056)794-06-92 , 

+38(067)634-15-95

Токар, повний соціальний па-

кет, п’ятиденка, доставка ав-

тобусом з проспекту Правди, 

місце роботи – Лівий берег, 

телефонувати: +38(056)794-

34-10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50

Токарі для роботи на 

станках ДИП-500. Лівий 

берег. Оплата відрядна, 

щотижня, телефонува-

ти: +38(066)571-02-74 , 

+38(067)898-53-97.

Формувальники тiста, 

телефонувати: +38(056)794-

06-92 , +38(067)634-15-95

Электрик в ОСББ, пятиднев-

ка, позвонить: +38(066)781-

47-72 , +338(098)081-01-01

Сантехник в ОСББ, пятиднев-

ка, позвонить: +38(066)781-

47-72, +38(098)081-01-01

Слюсар з ремонту ком-

пресорів ,  повний  со-

ціальний пакет, п’ятиден-

ка, доставка автобусом з 

проспекту Правди, місце 

роботи – Лівий берег, те-

лефонувати: +38(056)794-

34-10 , +38(068)689-54-22 , 

+38(066)979-63-50

17

Охоронники  торгового 

залу, на постійну роботу, 

у мережу магазинів «Авро-

ра», гнучкий графік, офіційне 

працевлаштування, своє-

часна заробiтна плата, за-

телефонувати: +38(093)170-

75-58 , +38(066)170-94-58 , 

+38(067)617-07-58

Охоронці, м. Дніпро, гр. ро-

боти 1/2, 1/3, заробітна плата 

від 760 грн./зміна+премії, 

офіційне прарацевлашту-

вання, соцпакет, зателефо-

нувати: +38(098)410-71-51 , 

+38(050)442-87-44

Охоронці, охоронногму під-

приємству, графік роботи: по-

добово і вахтовим методом, 

телефонувати: +38(050)561-

73-77,  +38(067)242-60-08

Охранник, срочно тре-

буется, правый и левый 

берег, г.Днепр, позво-

нить: +38(096)080-91-47, 

+38(063)353-48-41

Охранник, ул. Кондратюка, 

8, позвонить: +38(067)201-

78-78

Охранник, ул.Калиновая, 

9а, позвонить: +38(067)622-

78-78

18

РАБОЧИЕ, на линию по пе-

реработке полимеров, график 

работы: посменно, м/р: с. 

Партизанское, Днепровский 

район, доставка транспор-

том предприятия, позвонить: 

+38(096)730-94-23 , тел. 

+38(067)791-93-45 

Підробіток. Дохід до 500 

грн. в день, т.067-793-07-89, 

050-629-80-66.

Підробіток в офісі. Графік 

персональний. Дохід до 400 

грн. в день, т.096-079-11-71.

Підробіток для студентів та 

молодих пенсіонерів, т.095-

097-09-02.

Робота або підробіток 2-5 

годин на день.  Для всіх. Дохід 

до 480 грн. в день, т.066-300-

62-29.

Вантажник, вул. 20 років 

Перемоги, 43Д, зателефону-

вати: +38(067)845-42-89

Вантажник, Дніпровському 

кабельному заводу «Енер-

го», місце роботи - с. Но-

воолександрівка, телефону-

вати: +38(095)730-70-71 , 

+38(098)911-41-00

Грузчик, бул. Европейский, 

1Д, позвонить: +38(099)137-
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 ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Дніпровський міський 
центр зайнятості

За більш детальною 
інформацією за кожною 
із наведених вакансій 
звертатися за телефо-
ном (056)734-94-59, 
(056)734-94-58.

Інспектор кредитний, з/п 
10 000 грн.

Кухар, з/п 10 000 грн.

Лікар загальної практи-
ки-сімейний лікар, з/п 15 
250 грн.

Лікар-статистик, з/п 8 000 
грн.

Маляр, з/п 14 000 грн.

Машиніст бульдозера (бу-
дівельні роботи), з/п 11 
250 грн.

Машиніст екскаватора од-
ноковшового, з/п 11 530 грн.

Машиніст крана (кранів-
ник), з/п 12 000 грн.

Машиніст мийних машин, 
з/п 10 000 грн.

Машиніст різальних ма-
шин, з/п 15 000 грн.

Менеджер (управитель) із 
збуту, з/п 25 000 грн.

Менеджер (управитель), 
з/п 8 000 грн.

Методист, з/п 8 000 грн.

Монтажник електричних 
підйомників (ліфтів), з/п 12 
000 грн.

Налагоджувальник машин 
і автоматичних ліній для 
виробництва виробів із 
пластмас, з/п 10 165 грн.

Начальник відділення, з/п 
7 000 грн.

Начальник відділу, з/п 10 
000 грн.

Начальник електропідстан-
ції (групи електропідстан-
цій), з/п 10 000 грн.

Обрубувач, з/п 16 000 грн.

Оператор автоматичних 
та напівавтоматичнихліній 
верстатів та установок, з/п 
7 453 грн.

Оператор верстатів з про-
грамним керуванням, з/п 
12 000 грн.

Оператор котельні, з/п 6 

500 грн.

Оператор лінії у вироб-

ництві харчової продукції 

(виробництво м’ясних про-

дуктів), з/п 10 000 грн.

Оператор лінії у вироб-

ництві харчової продукції 

(перероблення чаю, кави, 

какао та шоколаду), з/п 6 

105 грн.

Оператор птахофабрик та 

механізованих ферм, з/п 

8 200 грн.

Оператор розфасовуваль-

но-пакувального автомата, 

з/п 7 850 грн.

Пекар, з/п 10 000 грн.

Підсобний робітник, з/п 10 

000 грн.

Прибиральник виробничих 

приміщень, з/п 9 068 грн.

Прибиральник територій, 

з/п 6 582 грн.

Провізор, з/п 12 000 грн.

Продавець-консультант, 

з/п 6 455 грн.

Психолог, з/п 7 000 грн.

Різальник металу на ножи-

цях і пресах, з/п 9 500 грн.

Сестра медична (брат ме-

дичний), з/п 10 000 грн.

Сестра медична операцій-

на (брат медичний опера-

ційний), з/п 7 000 грн.

Слюсар аварійно-відбу-

довних робіт, з/п 9 998 грн.

Слюсар з ремонту дорож-

ньо-будівельних машин та 

тракторів, з/п 10 000 грн.

Слюсар з ремонту та об-

слуговування систем вен-

тиляції та кондиціювання, 

з/п 11 603 грн.

Слюсар-дизеліст, з/п 10 

000 грн.

Слюсар-електрик з ремон-

ту електроустаткування, 

з/п 10 000 грн.

Слюсар-інструментальник, 

з/п 10 000 грн.

Слюсар-сантехнік, з/п 9 
000 грн.

Слюсар-складальник дви-
гунів, з/п 10 000 грн.

Спеціаліст державної 
служби (місцевого са-
моврядування), з/п 10 500 
грн.

Стрілець, з/п 10 600 грн.

Стропальник, з/п 10 000 грн.

Стругальни, з/п 9 500 грн.

Судовий експерт, з/п 12 
915 грн.

Терміст, з/п 10 000 грн.

Технік-технолог з техноло-
гії харчування, з/п 8 000 грн.

Товарознавець, з/п 6 584 
грн.

Токар, з/п 25 000 грн.

Токар-розточувальник, з/п 
16 000 грн.

Тренер-викладач з виду 
спорту (спортивної школи, 
секції і т. ін.), з/п 6 550 грн.

Фахівець з публічних за-
купівель, з/п 7 486 грн.

Фрезерувальник, з/п 15 
000 грн.

Швачка, з/п 10 000 грн.

Шліфувальник по дереву, 
з/п 10 000 грн.

Юрисконсульт, з/п 11 600 
грн.

Вакансії Павлоградсько-
го міськрайонного цен-
тру зайнятості 

За більш детальною 
інформацією за кожною 
із наведених вакансій 
звертатися за телефо-
ном +38(0563)26-95-16.

Токар, з/п 12 400 грн., вико-
нання токарних робіт згідно з 
посадовою інструкцією.

Вакансії Синельниківсь-
кої міськрайонної філіії 
Дніпропетровського 
ОЦЗ 

Викладач професійного 
навчально-виховного за-
кладу, з/п 5000 грн., тел. 
566-34-36-14.

Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустат-
кування, здійснює кап. ремонт 
електроустаткування будь-я-
кого призначення всих типів і 
габаритів, з/п 5000 грн., тел. 
566-34-36-14.

“Íîâà ðîáîòà”

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ

Çàñíîâíèê:

Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.

ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007

Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Àäðåñà:

òåë./ôàêñ:

49000, 49000, ì. Äí³ïðî,

âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,

îô³ñ 412

e-mail: t_rezerv@ukr.net

Çàìîâëåííÿ ¹

Òèðàæ 10000 Ôîðìàò À3

Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Íàäðóêîâàíî:

ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà

çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,

ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.

ÐÎÁÎÒÀ
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+38(056)767-16-35 (34,38)

òåë. (0562) 36-06-18,

(067)522-26-47

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ

ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

Äçâîíèòè ïí.-ïò., ç 9.00 äî 18.00

Ì³ñöå ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà

ÃÀÇÎÐ ÇÀËÜÍÈÊI

ÑËÞÑÀÐ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ç ðåìîíòó ìåòàëîîáðîáíèõ âåðñòàò âi

ÌÀÉÑÒÅÐ

Ð ÇÍÎÐÎÁi

5,6 ðîçðÿäó

íà ä ëüíèöþ ÃÒÂ(ÐÒÈ)i

ÅËÅÊÒÐÈÊ

ìåõàí ÷íî ä ëÿíêèi i i

60-18

Г р у з ч и к ,  п о з в о н и т ь : 

+38(098)532-28-58

Грузчик, пр. Мира, 61А, по-

звонить: +38(066)103-10-12

Грузчик, ул. Кондратюка, 

8, позвонить: +38(067)201-

78-78

ГРУЗЧИКИ, на линию по пе-

реработке полимеров, график 

работы: посменно, м/р: с. 

Партизанское, Днепровский 

район, доставка транспор-

том предприятия, позво-

нить: +38(096)730-94-23 , 

+38(067)791-93-45

ГРУЗЧИКИ, на линию по пе-

реработке полимеров, график 

работы: посменно, м/р: с. 

Партизанское, Днепровский 

район, доставка транспор-

том предприятия, позво-

нить: +38(096)730-94-23 , 

+38(067)791-93-45

Касир-оцінювач, в лом-

бард, з/п від 10000 грн., 

р-н роботи: м. Дніпро, знан-

ня ПК обов’язкове, графік 

роботи: подобовий (1/2), 

денний (2/2), зателефону-

вати: +38(096)960-15-15 , 

+38(096)461-81-69

МОЛОДИЙ пенсіонер в офіс. 

Оплата до 12 тис. грн. та 

вище. т.097-323-87-21, 095-

169-35-76.

Милі чарівні співробітни-

ці запрошуємо в друж-

ний колектив! ЗП від 30 

тис на місяць. Виплати 

щодня. Зручний графік 

відвідування. Робота є 

завжди! Надаємо житло. 

0685043191, 0973951621 

Прибиральниці в гіпер-

маркет, АНД р-н. Графік 

2/2,  8:00-20.00 або 

20.00-8.00. ЗП 4800-

6500 грн., зателефону-

вати: +38(099)515-54-18

РАБОЧИЕ, на линию по 

переработке полимеров, 

график работы: посменно, 

м/р: с. Партизанское, Дне-

провский район, доставка 

транспортом предприятия, 

тел.+38(096)730-94-23 , по-

звонить: +38(067)791-93-45

РАЗНОРАБОЧИЕ, фермер-

скому хозяйству, предостав-

ляем место жительства, поз-

вонить: +(067)568-48-50.

Разнорабочий (женщина, 

на изготовление крючков), в 

цех легких металлоконструк-

ций, график работы: с 8.00 

до 18.00 пн.-пт., официаль-

ное оформление, позвонить: 

+38(097)380-50-37 , Вален-

тина.

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИ-

КИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОД-

ДОНОВ, з/п 12000-15000 

грн., оплата своевремен-

но, без задержек, место 

работы: левый берег, по-

звонить: +38(073)407-08-

07 , +38(096)284-46-94 , 

+38(095)638-90-05

Уборщица, ул. Акинсеева, 

9, р-он парка Шевченко, по-

звонить: +38(067)250-17-10
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