№02

ÐÎÁÎÒÀ

(767) 19.01.2022 - 25.01.2022

ÐÎÁÎÒÀ
Потрібен

Потрібні

ВАНТАЖНИКИ
ПОВАР на
склади
в кейтерингову
компанію
в Центрі
гр./р.: 3/3

по вул. Винокурова
(лівий берег)
по вул. Юдіна
(правий берег)

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

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

У компанію «STEELCO»
потрібні:

ВОДІЙкат. С

Штампувальник наладчик
Верстатник

Повна зайнятість
Р-н аеропорту (військове містечко Аеродром)

067-977-47-39, Олена Валерійовна

Запрошуємо
Запрошуємо
на
на роботу
роботу

ЕКСПЕДИТОРА

097-916-78-70

з/п
д 1000
3 500
грн
з/пвi12
грн.

067-321-96-95
067321-96-95

ВОД
ВОДIIЯЯ

м. Дніпро

зісвоїм
своїмавто
авто
зі
1,2-2,5
1,2-2,5 тт

Графік роботи 1/2, 1/3
заробітна плата

800 грн. за зміну + премія

Потрібні:
ж/м «Перемога-6»

Охоронці
з/п 900 грн. за добу
гр/р: доба через дві

Різноробочі

дохід
2 000-50000
000 грн.
грн
з/п
202000-50

067-240-14-18
067-2
17-66-97

дерев'яних піддонів
зарплата від виробітку (18 000 грн. і вище)
місце роботи: Лівий берег

067-839-12-74
067-565-27-55

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

Потрібні

Швейному виробництву
потрібні:

Водії

ШВЕЯ
УТРУЖИЛЬНИЦЯ

Запрошуємо
до новенького магазину

кат. С,Е,D
050-320-54-58
093-911-30-14

050-342-89-84, 098-107-98-42

Будівельному підприємству потрібні:

- БЕТОНЯРИ (монтажники сталевих
та залізобетонних виробів)
- ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ
- ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИКИ
З/П по співбесіді з керівником
майданчика будівельної ділянки

063-787-81-04
096-110-42-62

+38(050)866-45-13

У їдальню потрібні:
ÌÈÉÍÈÊÈ ÏÎÑÓÄÓ
5/2 з 7:00 до 16:00
ЗП 5500 грн (на руки)

ÊÓÕÀÐ ãàðÿ÷îãî òà ì'ÿñíîãî öåõó
5/2 з 6:00 до 15:30 або 1/3 з 7:00 до 7:00
ЗП 8100 грн (на руки)

ÊÀÑÈÐÈ

ЗДАМ В ОРЕНДУ
АВТОМОБІЛЬ
(під план для роботи в таксі)
АВТО: ЗАЗ Vida, Рено Логан, Кіа, Хюндай

067-632-62-54

5/2 з 7:00 до 16:00
ЗП 6200 грн (на руки)

Óìîâè:
- áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ
- âèïëàòà ç/ï 2 ðàçè íà ì³ñÿöü

Лівий берег, вул. Каштанова, 35 (Інтерпайп НТЗ)

Дзвоніть: 067-552-33-46, Влада

В ресторан
The Loft gastropub
знаходимося в
ТЦ Міст Сіті, 2 поверх

Ізолювальники ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР ГОСПОДИНЯ
на теплоізоляцію
Із досвідом роботи
Робота по Україні
Перевага
бригадам
від 3-4 осіб

Екскаваторники
JSB

з/п 1000 грн. на день

Садівник
Агроном
з/п 18000 грн.

067-141-01-08
093-221-00-40

(067)306-38-94

ТОВ Завод Полімерних Виробів Фарутті

пластмас

д/р не менше 2-х років
графік роботи: з 7.00 до 18.00
цехові умови

Ремонтників

ПОТРІБНІ

з/п 13000 грн.

Комірник
Оператор ТПА
Технолог лиття

від 4000 грн./нед.

Продавцяконсультанта
Кухаря-універсала
Вантажника
Прибиральника

офіційне працевлаштування

098-410-71-51

р-н заводу
ім. Бабушкіна

і

Оплата
щотижнева:

З/п договірна

ІДС Аква Сервіс
ІДС Аква Сервіс

ÂÎÄ²¯

Офіційне працевлаштування, соцпакет

напівавтомат

Адреса: пр. Д. Яворницького, 106

097-568-18-90, 067-567-84-79

Потрібні:

від

Вантажників

складальник МК

Графік роботи: з 8.00 до 17.00, 5/2

Звертатись з 8.00 до 17.00
в робочі дні за телефоном:

вул. Гаванська, 4

Охоронці

Запрошуємо на постiйну роботу

на автомобілі КамАЗ, Газель (доставка
балонів, заповнених промисловими газами)

відповідальність, уважність
Графік: п'ятиденка, з 8.00 до 17.00
Офіційне працевлаштування
ЗП відрядна (ставка + вироблення)

кат. Е

ЗВАРНИК-

м. Дніпро, ж/м Західний,
повна зайнятість,
офіційне працевлаштування

Складальник пластикових виробів

тел. (056)789-46-07, (096)693-64-34
№02(767) 19.01.22-25.01.22

зі своїм вантажним
автомобілем

на наше грузове авто
Hyndai Ex8
Робота в 2 зміни:
з 4.00 до 14.00
з 20.00 до 4.00

автомобіль 2 тони
(максимальна цільнометалева будка)

м/р: вул. Байкальська, 4
З/П: від 22 000 грн.
Офіційне оформлення

З/П: від 35 000 грн.

099-447-75-54, 067-560-20-60

(мийниця/прибиральниця)

в ресторан
Графік 2/2 з 12:00 до 23:00
(Пт. та Сб. до 24:00)
є розвезення на таксі додому
з/п 40 грн. на годину (чистими)
7200 грн.

(067)402-05-35, Марія

У школи та садки міста
потрібні:

Охоронна фірма
запрошує на роботу в місті Дніпро
та Дніпропетровській області:

Завідувач
виробництвом
Кухарі
Кухонні працівники

ОХОРОНЦІВ

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

095-664-48-50

www.t-rezerv.dp.ua

 своєчасна виплата заробітної плати
 соціальний пакет
 забезпечення фірменним одягом

1

Виробничому підприємству потрібні:

Штампувальник
Електрик 5-го разряду
Слюсар-ремонтник
Оператор на виробництво
Оператор ЧПУ

Обліковець на виробництво
Штабелувальник
Стропальники
Робочий
Охоронник

Район роботы: 12 квартал

050-453-41-52
Кондитерському виробництву
на постійну роботу потрібні

Електромеханіки
Водій

На постійну роботу
потрібні

СПІВРОБІТНИКИ
для роботи
у службі охорони

Місце роботи: ж/м Західний

графік роботи 12 годин
дві ночі через дві,
з 19:00 до 7:00
оплата 500 грн. вихід

066-486-77-13

(099)298-71-70, (097)662-02-62

ПОТРІБНІ

Потрібні на роботу
вул. Глинки, 2, ТЦ «Мост Сіті»

неповна зайнятість

Ізолювальники
на теплоізоляцію
Із досвідом роботи
Робота по Україні
Перевага
бригадам
від 3-4 осіб

067-141-01-08
093-221-00-40

Кухарі

19

ÄËß ÌÎËÎÄ²
ВОДІЙ категорії С, Е на
вантажне авто 20 Т. Вимоги: пунктуальність, старанність, без шкідливих звичок. Можливе навчання.
Деталі по телефону, т.+38
063-796-64-69
РОБОТА СТУДЕНТАМ, з/п
від 6000 грн., вільний графік,
кар’єрне зростання, терміново!, 5 вакантних місць,
Євген Анатолійович, зателефонувати:
+38(056)78908-03 , +38(063)841-54 -99
+38(050)903-79-83
СПІВРОБІТНИКИ, на аптечний склад, місце роботи:
Лівий берег, досвід роботи
не потрібен, ми гарантуємо:
високу з/п без затримок, офіційне працевлаштування з
1-го дня, спецодяг за рахунок
компанії, комфортне робоче
місце, розвезення, зателефонувати: +38(067)445-3292, Тетяна

відкритої кухні

Продавці
Касири
Пекарі
До нового магазину

067-201-78-78
066-869-34-11

01

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

АДМІНІСТРАТОР ГОТЕЛЮ,
компанія пропонує: гнучкий
графік роботи, своєчасну
оплату праці, безкоштовні обіди, зателефонувати:
+38(067)611-13-23

Запрошуємо на роботу:

Технолога
харчової промисловості

Компанія пропонує:
- гнучкий графік роботи
- своєчасну
оплату праці
- безкоштовні обіди

Вокаліста караоке
Офіціанта
Кухаря
Кухаря суші
Адміністратора
готелю

067-611-13-23

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В СУПЕРМРКЕТ:

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
та

ПАРКУВАЛЬНИКА
ВІЗКІВ з/п 5500 - 6000 грн.
Деталі за номером тел. (067)507-94-95, (067)233-80-23

02

ÔÀÕ²ÂÖ²

АГРОНОМ, з/п 18000 грн., зателефонувати: +38(067)30638-94
ІНЖЕНЕР-конструктор, місце роботи: смт Самарівка,
дзвонити пн.-пт. з 9.00 до
18.00 за тел.: +38(0562)3606-18 , +38(067)522-26-47
КОНСТРУКТОР
СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ, на деревообробне виробництво, зателефонувати:
+38(067)48552-88
КРЕСЛЯР, на деревообробне виробництво, зателефонувати: +38(067)485-52-88
ОБЛІКОВЕЦЬ НА ВИРОБНИЦТВО, виробничому підприємству, район роботи: 12
квартал,
зателефонувати:
+38(050)453-41-52
ТЕХНОЛОГ ЛИТТЯ ПЛАСТМАС, м. Дніпро, ж/м Західний, повна зайнятість, офіційне працевлаштування, зателефонувати: +38(056)78946-07 , +38(096)693-64-34
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www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ

СПІВРОБІТНИКИ, на аптечний склад, місце роботи:
Лівий берег, досвід роботи
не потрібен, ми гарантуємо:
високу з/п без затримок, офіційне працевлаштування з
1-го дня, спецодяг за рахунок
компанії, комфортне робоче
місце, розвезення, зателефонувати: +38(067)445-3292, Тетяна

10 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Агентство нерухомості набирає штат співробітників, з/п від 20000 грн., досвід роботи не обов’язковий,
навчання, кар’єрне зростання, графік роботи гнучкий,
Терміново!, 5 місць, зателефонувати:
+38(056)78908-03 , + 38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83,
Євген
Анатолійович
МЕНЕДЖЕР з роботи із замовниками. Робота на виробництві, р-н «Нова Лінія»
ж/м Тополя. Офiцiйне працевлаштування, оплата вiд
15 000 грн., тел. +38(099)14279-68
МЕНЕДЖЕР зі збуту гірничо-збагачувального
обладнання, місце роботи:
смт Самарівка, дзвонити
пн.-пт. з 9.00 до 18.00 за
тел.: +38(0562)36-06-18 ,
+38(067)522-26-47

11

ÒÎÐÃ²ÂËß

КАСИР,
р-н
Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
КАСИР, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(068)07142-28 , +38(050)957-69-08
КАСИРИ, в їдальню, Лівий
берег, вул. Каштанова, 35,
знаходимося на території заводу Інтерпайп НТЗ, графік
5/2 з 7:00 до 16:00, умови:
безкоштовне
харчування;
виплата ЗП 2 рази на місяць,
ЗП 9200 грн. (чистими), дзвоніть +38(067)552-33-46 , Влада
КАСИРИ,
вул.
Глінки,2,
ТЦ «Мост Сіті», до нового магазину, зателефонувати: +38(067)201-78-78 ,
+38(066)869-34-11
КАСИРИ, вул. О. Поля,11,
ТЦ «Меріада», до нового магазину, зателефонувати: +38(050)957-69-08 ,
+38(067)136-77-47
КАСИРИ,
вул.
Панікахи, 15, зателефонувати:
+38(066)112-86-65
КУХАР та ПРОДАВЕЦЬ продуктів харчування, зателефонувати: +38(067)275-8215 , +38(068)637-27-95
ПРОДАВЕЦЬ гастрономії,
12 квартал, вул. Кротова, зателефонувати: +38(068)58377-97
ПРОДАВЕЦЬ, 12 квартал,
вул. Кротова, зателефонувати: +38(068)583-77-97
ПРОДАВЕЦЬ, вул. 20 років
Перемоги,
43Д
(Придніпровськ), зателефонувати:
+38(093)145-22-87
ПРОДАВЕЦЬ, вул. Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(066)103-10-12

КАСИР,
вул.
Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(066)103-10-12

ПРОДАВЕЦЬ, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(095)832-30-08

КАСИР, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(099)50832-38

ПРОДАВЕЦЬ, вул. Панікахи, 15, зателефонувати:
+38(066)112-86-65

КАСИР, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)10310-12

ПРОДАВЕЦЬ, вул. Робоча, 67, зателефонувати:
+38(099)508-32-38

КАСИР, пр. Героїв, 2 (ж/м Перемога, 4), зателефонувати:
+38(066)108-81-78

ПРОДАВЕЦЬ,
Донецьке
шосе,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12

КАСИР, пр. Миру, 61А, зателефонувати:
+38(066)10310-12

ПРОДАВЕЦЬ, пр. Героїв, 2
(ж/м Перемога, 4), зателефонувати: +38(066)108-81-78

КАСИР,
р-н
Донецького шосе, зателефонувати:
+38(066)103-10-12

ПРОДАВЕЦЬ, пр. Миру,
61А,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12

№02(767) 19.01.22-25.01.22

ÐÎÁÎÒÀ
ПРОДАВЕЦЬ, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
ПРОДАВЕЦЬ, р-н пр. Гагаріна, ТЦ «Нагорний», зателефонувати: +38(066)112-86-65
ПРОДАВЕЦЬ,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(068)071-42-28
,
+38(050)957-69-08
ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, вул.
Акінфієва, 9, р-он парку
Шевченка, зателефонувати:
+38(099)429-77-92
ПРОДАВЕЦЬ-консультант,
Запрошуємо до новенького магазину! Адреса: пр. Д.
Яворницького, 106, зателефонувати: 0 800-30-13-31 ,
+38(096)110-42-62
ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, пр. Героїв, 11, зателефонувати: +38(063)198-6890
ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, пр. Д. Яворницького, 106,
зателефонувати:
+38(099)429-77-92
ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, Січеславська набережна, 33, зателефонувати:
+38(063) 198-68-90
ПРОДАВЦІ, вул. Глінки,2,
ТЦ «Мост Сіті», до нового магазину, зателефонувати: +38(067)201-78-78 ,
+38(066)869-34-11
ПРОДАВЦІ, вул. О. Поля,11,
ТЦ «Меріада», до нового магазину, зателефонувати: +38(050)957-69-08 ,
+38(067)136-77-47
Робота з хорошим графіком (3-4 години на день) і
стабільним доходом до 18
тис. грн, т.096-259-07-76
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ, 12
квартал, вул. Кротова, зателефонувати:
+38(068)58377-97
СТАРШИЙ
ПРОДАВЕЦЬ,
вул. 20 років Перемоги, 43Д
(Придніпровськ), зателефонувати: +38(093)145-22-87
Торгові агенти у велику
компанію, з/п від 8000 грн.,
кар’єрне зростання, гнучкий
графік, Терміново!, зателефонувати: +38(056)789-0803 , +38(063)841-54-99 , Євген Анатолійович
Шукаю помічника(цю) в сімейний бізнес. Оплата хороша $+ премія за виконану роботу щотижня. м.Дніпро, т.067-682-80-08
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ДРІЖДЖОВИКИ, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
ЗАВІДУВАЧ
ВИРОБНИЦТВА, у школи та садки міста, зателефонувати:
+38(096)626-04-02
,
+38(099)742-21-27
КАСИР-ОЦІНЮВАЧ, в ломбард, з/п 13 500-16 000 грн.,
р-н роботи: м. Дніпро, графік
роботи: подобовий (1/2), денний (4/2), зателефонувати:
+38(096)461-81-69
КУХАР відкритої кухні, вул.
Глінки, 2, ТЦ «Мост Сіті», до
нового магазину, зателефонувати: +38(067)201-78-78 ,
+38(066)869-34-11
КУХАР відкритої кухні, вул.
О. Поля,11, ТЦ «Меріада»,
до нового магазину, зателефонувати: +38(050)957-6908 , +38(067)136-77-47
КУХАР та ПРОДАВЕЦЬ продуктів харчування, зателефонувати: +38(067)275-8215 , +38(068)637-27-95
КУХАР, 12 квартал, вул.
Кротова,
зателефонувати:
+38(068)583-77-97

КУХАР, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(068)07142-28 , +38(050)957-69-08

Водія навантажувача
Коваля (гаряче, холодне штампування)
Оператора верстата ЧПУ
Різноробочого

КУХАРІ,
зателефонувати:
+38(096)626-04-02,
+38(099)742-21-27
КУХАР-м’яса, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
КУХАР-універсал,
Запрошуємо до новенького магазину! Адреса: пр. Д. Яворницького, 106, зателефонувати: 0
800-30-13-31 , +38(096)11042-62
КУХАР-УНІВЕРСАЛ, пр. Д.
Яворницького, 106, зателефонувати: +38(099)429-7792
КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ, зателефонувати: +38(096)62604-02, +38(099)742-21-27

ОПЛАТА: двічі на місяць (аванс, зарплата)
АДРЕСА: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9
Звертатись у робочі дні з 9.00 до 17.00

за тел. (067)

ШВЕЯ
УТРУЖИЛЬНИЦЯ

067-632-62-54

Запрошуємо на роботу
пр. Гагаріна, 117

Запрошуємо на роботу

ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ, з/п
висока, офіційне працевлаштування,
зателефонувати:
+38(093)406-59-87 , Михайло, +38(067)506-91-26 , Максим

КУХАР, вул. Набережна
Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(095)832-30-08

ПЕКАР, вул. Акінфієва, 9,
р-он парку Шевченка, зателефонувати:
+38(099)42977-92

КУХАР, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(099)50832-38

ПЕКАР, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(099)50832-38

КУХАР, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)10310-12

ПЕКАР, пр. Героїв, 2 (ж/м Перемога, 4), зателефонувати:
+38(066)108-81-78

КУХАР, пр. Миру, 61А, зателефонувати:
+38(066)10310-12

ПЕКАР, пр-т Гагаріна, 117, зателефонувати: +38(099)02729-20

КУХАР, пр-т Гагаріна, 117, зателефонувати: +38(099)02729-20

ПЕКАР,
р-н
Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78

КУХАР, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78

ПЕКАР, р-н пр. Гагаріна, ТЦ
«Нагорний», зателефонувати: +38(066)112-86-65

КУХАР, р-н пр. Гагаріна, ТЦ
«Нагорний», зателефонувати: +38(066)112-86-65

ПЕКАР, Січеславська набережна, 33, зателефонувати:
+38(063) 198-68-90

КУХАР, Січеславська набережна, 33, зателефонувати:
+38(063) 198-68-90

ПЕКАР, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(068)07142-28 , +38(050)957-69-08

(під план для роботи в таксі)
АВТО: ЗАЗ Vida, Рено Логан, Кіа, Хюндай

050-342-89-84, 098-107-98-42

ОБВАЛЬНИК, 12 квартал,
вул. Кротова, зателефонувати: +38(068)583-77-97

ОФІЦІАНТ, компанія пропонує: гнучкий графік роботи,
своєчасну оплату праці, безкоштовні обіди, зателефонувати: +38(067)611-13-23

534-39-37
ЗДАМ В ОРЕНДУ
АВТОМОБІЛЬ

Швейному виробництву
потрібні:

МИЙНИКИ ПОСУДУ в їдальню, Лівий берег, вул. Каштанова, 35, знаходимося на
території заводу Інтерпайп
НТЗ, графік 5/2 з 7:00 до
16:00, умови: безкоштовне харчування; виплата ЗП
2 рази на місяць, ЗП 5500
грн.
(чистими),
дзвоніть
+38(067)552-33-46 , Влада

КУХАР, в кейтерингову компанію, в Центрі, гр./р.: 3/3, зателефонувати: +38(096)62604-02 , +38(099)742-21-27

№02(767) 19.01.22-25.01.22

Компанія ТОВ НВП «РІЧ»
запрошує на роботу:

(пр. Героїв, 11,)

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

КОМІРНИКА
 ПРОДАВЦЯКОНСУЛЬТАНТА
 ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

099-027-29-20

063-198-68-90

Робота по Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській,
Миколаївській, Черкаській, Херсонській областях

ОПЕРАТОР ПРОБОВІДБОРУ
ВАХТОВИЙ МЕТОД РОБОТИ

Обов'язки:
 відбір проб зерна
з автотранспорту
 керування
механічним
пробовідбірником

Умови:
 забезпечення житлом
 транспортні витрати за рахунок
працедавця
 своєчасна та конкурентна
заробітна плата

066-166-07-10, 097-687-26-82
Запрошуємо на роботу:
р-н Донецького шосе

ОХОРОНЦІВ
ВАНТАЖНИКА
КАСИРА
тел. 066-103-10-12
Запрошуємо на роботу:
вул. Калинова, 9А

www.t-rezerv.dp.ua

ОХОРОННИКА
ПРОДАВЦЯ
КАСИРА
тел. (066)103-10-12

потрібні

ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ
на аптечный склад
Місце роботи: Лівий берег

Досвід роботи не потрібен
Ми гарантуємо:
високу з/п без затримок
офіційне працевлаштування з 1-го дня
спецодяг за рахунок компанії
комфортне робоче місце, розвезення

067-445-32-92, Тетяна

Потрібні на роботу
вул. О. Поля, 11, ТЦ «Меріада»

Кухарі
відкритої кухні

Піцейола
Продавці
Касири
Пекарі
До нового магазину

050-957-69-08
067-136-77-47
3

Рекламній агенції
на постійну роботу
потрібні

На деревообробне
виробництво потрібні:

КОНСТРУКТОР
столярних виробів

МАЛЯР по дереву
ЗБИРАЛЬНИК меблів
СТОЛЯР
КУХАР
Кресляр
067-485-52-88
Запрошуємо на роботу

Продавця
Вантажника
Старшого
продавця
вул. 20 рокiв Перемоги, 43Д
(Придніпровськ)

Звертатися за тел.

093-145-22-87
У зв'язку з розширенням
кондитерському підприємству
на постійну роботу потрібні:

Оператори
виробничої лінії

МАКЕТЧИКИ
із зовнішньої реклами
з досвідом роботи
р-н: вул. Титова

з/п 700-800 грн в день

068-783-05-86
На постійну роботу
потрібні

МОЛОДІ
ЛЮДИ
для роботи
у службі охорони
у новий бізнес-центр,
з/п від 600 грн./добу
у новий житловий комплекс,
з/п від 750 до 1000 грн./добу
з наданням тренувань
у проф. інструкторів

(099)298-71-70, (097)662-02-62

Запрошуємо на роботу
(пр. Д. Яворницького, 106)

ПРОДАВЦЯКОНСУЛЬТАНТА
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
 ВАНТАЖНИКІВ
099-429-77-92
Дніпровському кабельному
заводу "Енерго" потрібні

Електромонтер
Скрутчик

графік роботи:
2 день/2 нічь, 4 вихідних

Різноробочі
графік роботи:
2 день/2 нічь, 4 вихідних

дроту

Вантажники

Волочильник

графік: з 8.00 до 20.00, 4/4

дроту

Сл
юсарі-ремонтники
графік роботи:

Оператор

2 день/2 нічь, 4 вихідних

Істопник
р-н 12 Квартал

тел. 067-569-76-34

РОБОТА

екструдера
Місце роботи с. Новоолександрівка

095-730-70-71
098-911-41-00

на складі
посуду

Водій-

АДРЕСА:
район пр-ту І.Мазепи
вул. Кості Гордієнка, 12

+38(067)560 44 62

Запрошуємо на роботу
(Січеславська набережна, 33)

Товари господарчої групи
9.00 - 18.00, 5/2
Офіційне оформлення
Ставка + паливо

Кухаря
Пекаря
Продавцяконсультанта

050-346-58-77, Наталія

063-198-68-90

експедитор
зі своїм грузовим бусом
від 8 м.куб.
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ПЕКАРІ, вул. О. Поля,11,
ТЦ «Меріада», до нового магазину, зателефонувати: +38(050)957-69-08 ,
+38(067)136-77-47
ПІЦЕЙОЛА, вул. О. Поля,11,
ТЦ «Меріада», до нового магазину, зателефонувати: +38(050)957-69-08 ,
+38(067)136-77-47
ПОВАР гарячого та м’ясного
цеху, до їдальні, Лівий берег,
вул. Каштанова, 35, знаходимося на території заводу
Інтерпайп НТЗ, графік 5/2 з
6:00 до 15:30 або 1/3 з 7:00
до 7:00, умови: безкоштовне харчування; виплата ЗП
2 рази на місяць, ЗП 9200
грн.
(чистими),
дзвоніть
+38(067)552-33-46 , Влада
ПОВАР СУШІ, компанія пропонує: гнучкий графік роботи, своєчасну оплату праці,
безкоштовні обіди, зателефонувати: +38(067)611-13-23
ПОВАР, компанія пропонує:
гнучкий графік роботи, своєчасну оплату праці, безкоштовні обіди, зателефонувати: +38(067)611-13-23
Терміново! Потрібен ШАУРМІСТ, т. 050-669-92-94, Миколай
ТЕХНОЛОГ
ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ, компанія
пропонує: гнучкий графік
роботи, своєчасну оплату
праці, безкоштовні обіди, зателефонувати: +38(067)61113-23
ТІСТОРОБИ,
зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
ФОРМУВАЛЬНИКИ
ТIСТА,
зателефонувати:
+38(056)794-06-92
,
+38(067)634-15-95
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ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК 14000 грн
ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА 15000 грн
ПАКУВАЛЬНИК 10000 грн
СТІКЕРУВАЛЬНИК 9500 грн
УМОВИ:
- офіційне працевлаштування
- своєчасна виплата заробітної плати

ПЕКАРІ,
вул.
Глінки,2,
ТЦ «Мост Сіті», до нового магазину, зателефонувати: +38(067)201-78-78 ,
+38(066)869-34-11

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

ВАНТАЖНИКИ на склади,
по вул. Винокурова (лівий
берег), на вул. Юдіна (правий берег), зателефонувати:
+38(096)626-04-02,
+38(099)742-21-27
КОМІРНИК, м. Дніпро, ж/м
Західний,
повна
зайнятість,
офіційне
працевлаштування,
зателефонувати: +38(056)789-46-07 ,
+38(096)693-64-34
КОМІРНИК, пр. Героїв, 11, зателефонувати: +38(063)19868-90
КОМІРНИКИ, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
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ВОДІЙ, повний соціальний
пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди, місце роботи
– Лівий берег, телефонувати:
+38(056)794-3410 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
ВОДIЇ КАТ.ВС, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
ВОДIЙ зі своїм авто 1,2-2,5 т,
дохід 22 000-50 000 грн., зателефонувати: +38(067)24014-18
ВОДІЇ кат Е, офіційне працевлаштування, зателефонувати: +38(097)916-78-70
ВОДІЇ, кат. С,Е,Д, зателефонувати: +38(050)320-54-58 ,
+38(093)911-30-14
ВОДІЙ (неповна зайнятість),
кондитерському
виробництву на постійну роботу, м/р:
ж/м Західний, зателефонувати: +38(066)486-77-13
ВОДІЙ категорії С, Е на
вантажне авто 20 Т. Вимоги: пунктуальність, старанність, без шкідливих звичок. Можливе навчання.
Деталі по телефону, т.+38
063-796-64-69
ВОДІЙ
НАВАНТАЖУВАЧА, оплата: двічі на місяць
(аванс, зарплата), адреса:
м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9,
звертатись у робочі дні з 9.00
до 17.00, тел. (067) 534-39-37
ВОДІЙ, кат. С, на автомобілі КамАЗ, Газель (доставка
балонів, заповнених промисловими газами), з/п договірна, звертатись з 8.00 до
17.00, в робочі дні за телефоном: +38(097)568-18-90 ,
+38(067)567-84-79
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР,
зі
своїм вантажним автомобілем, автомобіль 2 тони (максимальна
цільнометалева
будка), м/р: вул. Байкальська, 4, З/П: від 35 000 грн.,
офіційне оформлення, зателефонувати:
+38(099)44775-54 , +38(067)560-20-60
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР,
зі
своїм грузовим бусом від 8
м.куб, товари господарчої
групи, 9.00 - 18.00, 5/2, офіційне оформлення, ставка
+ паливо, зателефонувати:
+38(050)346-58-77, Наталія

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР,
на
наше грузове авто Hyndai
Ex8, робота в 2 зміни: з 4.00
до 14.00, з 20.00 до 4.00,
м/р: вул. Байкальська, 4,
З/П: від 22 000 грн., офіційне оформлення, зателефонувати: +38(099)447-75-54 ,
+38(067)560-20-60
ВОДІЯ навантажувача, м/р:
с. Партизанське, Дніпровський район, доставка транспортом підприємства, зателефонувати:
+38(067)79193-45 +38(096)730-94-23
ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 13
500 грн., зателефонувати:
+38(067)217-66-97
ЗДАМ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛЬ (під план для роботи в
таксі), АВТО: Рено Логан, Кіа,
Хюндай,
зателефонувати:
+38(067)632-62-54
СЛЮСАРІ,
зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
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ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

ВЕРСТАТНИК, відповідальність, уважність, графік: п’ятиденка, з 8.00 до 17.00, офіційне працевлаштування, ЗП
відрядна (ставка + вироблення), вул. Гаванська 4, зателефонувати: +38(067)977-4739 , Олена Валеріївна
ВОДІЙ
НАВАНТАЖУВАЧА, оплата: двічі на місяць
(аванс, зарплата), адреса:
м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9,
звертатись у робочі дні з 9.00
до 17.00, тел. (067) 534-39-37
ВОЛОЧИЛЬНИК
ДРОТУ,
кат. В,С, Дніпровському кабельному заводу «Енерго»,
місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати:
+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00
ЕКСКАВАТОРНИКИ, JSB, з/п
1000 грн. на день, зателефонувати: +38(067)306-38-94
ЕЛЕКТРИК, 5-го розряду,
виробничому підприємству,
район роботи: 12 квартал, зателефонувати: +38(050)45341-52
ЕЛЕКТРИК, на деревообробне виробництво, зателефонувати: +38(067)485-52-88
ЕЛЕКТРИКИ, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, кондитерському
виробництву
на постiйну роботу, м/р: ж/м
Західний, зателефонувати:
+38(066)486-77-13

№02(767) 19.01.22-25.01.22

ÐÎÁÎÒÀ
ЕЛЕКТРОМОНТЕР, кат. В,С,
Дніпровському кабельному
заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)73070-71, +38(098)911-41-00
ЕЛЕКТРОМОНТЕР, повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
ЕЛЕКТРОСЛЮСАР з ремонту технологічного обладнання, місце роботи:
смт Самарівка, дзвонити
пн.-пт. з 9.00 до 18.00 за
тел.: +38(0562)36-06-18 ,
+38(067)522-26-47
ЗБИРАЛЬНИК
МЕБЛІВ,
на деревообробне виробництво,
зателефонувати:
+38(067)485-52-88
ЗВАРЮВАЧ-СКЛА ДАЛЬНИК МК, напівавтомат, р-н
заводу ім. Бабушкіна, оплата щотижнево: від 4000 грн./
тиж., д/р не менше 2-х років, графік роботи: з 7.00 до
18.00, цехові умови зателефонувати: +38(067)839-1274 , +38( 067) 565-27-55
ІЗОЛЮВАЛЬНИКИ, на теплоізоляцію, із досвідом
роботи, робота по Україні, перевага бригадам від
3-4
осіб,
зателефонувати:
+38(067)141-01-08
,
+38(093)221-00-40
ІСТОПНИК, р-н 12 Квартал,
зателефонувати:
+38(067)569-76-34
КОВАЛЬ (ГАРЯЧА, ХОЛОДНА ШТАМПОВКА), оплата:
двічі на місяць (аванс, зарплата), адреса: м. Дніпро, вул.
Мічуріна, 9, звертатись у робочі дні з 9.00 до 17.00, тел.
(067) 534-39-37
МАЙСТЕР планово-розподільних питань (ПРБ), місце роботи: смт Самарівка,
дзвонити пн.-пт. з 9.00 до
18.00 за тел.: +38(0562)3606-18 , +38(067)522-26-47
МАЛЯР із фарбування металевих виробів. Робота на виробництві, р-н «Нова Лінія»
ж/м Тополя. Офiцiйне працевлаштування, оплата вiд
15 000 грн., тел. +38(099)14279-68
МАЛЯР, на деревообробне
виробництво, зателефонувати: +38(067)485-52-88
МАШИНИСТ
МИЙНОЇ
МАШИНИ,
повний
соціальний
пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з

проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
МАШИНІСТ
ТЕПЛОВОЗУ,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
МЕХАНІК-ЕНЕРГЕТИК,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
ОБЛІКОВЕЦЬ НА ВИРОБНИЦТВО, виробничому підприємству, район роботи: 12
квартал,
зателефонувати:
+38(050)453-41-52
ОПЕРАТОР
ВЕРСТАТУ
ЧПУ, оплата: двічі на місяць
(аванс, зарплата), адреса:
м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9,
звертатись у робочі дні з 9.00
до 17.00, тел. (067) 534-39-37
ОПЕРАТОР ЕКСТРУДЕРА,
кат. В,С, Дніпровському кабельному заводу «Енерго»,
місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати:
+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00
ОПЕРАТОР НА ВИРОБНИЦТВО, виробничому підприємству, район роботи: 12
квартал,
зателефонувати:
+38(050)453-41-52
ОПЕРАТОР ТПА, м. Дніпро, ж/м Західний, повна
зайнятість, офіційне працевлаштування, зателефонувати: +38(056)789-46-07 ,
+38(096)693-64-34
ОПЕРАТОР ЧПУ, виробничому підприємству, район роботи: 12 квартал, зателефонувати: +38(050)453-41-52
ОПЕРАТОРИ
ВИРОБНИЧОЇ ЛІНІЇ, графік роботи: 2
день/2 ніч, 4 вихідні, зателефонувати: +38(067)56976-34

РОБОЧИЙ,
виробничому
підприємству, район роботи:
12 квартал, зателефонувати:
+38(050)453-41-52

Комірник
Оператор ТПА
Технолог лиття

СКЛАДАЛЬНИК ПЛАСТИКОВИХ ВИРОБІВ, м. Дніпро, ж/м Західний, повна
зайнятість, офіційне працевлаштування, зателефонувати: +38(056)789-46-07 ,
+38(096)693-64-34
СКРУТЧИК ДРОТУ, кат. В,С,
Дніпровському кабельному
заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)73070-71, +38(098)911-41-00

пластмас

СЛЮСАР з ремонту верстатного та кранового обладнання, повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
СЛЮСАР з ремонту дизелів,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
СЛЮСАР
З
РЕМОНТУ
КОМПРЕСОРІВ І ТУРБОКОМПРЕСОРІВ,
повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50

тел. (056)789-46-07, (096)693-64-34

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР
на наше грузове авто
Hyndai Ex8
Робота в 2 зміни:
з 4.00 до 14.00
з 20.00 до 4.00

З/П: від 22 000 грн.
Офіційне оформлення

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, виробничому підприємству, район роботи: 12 квартал, зателефонувати: +38(050)45341-52

автомобіль 2 тони
(максимальна цільнометалева будка)

З/П: від 35 000 грн.

099-447-75-54, 067-560-20-60

Запрошуємо на роботу
(пр. Миру, 61 А)

Запрошуємо на роботу

Касир
Продавець
Охоронець
Кухар

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

066-103-10-12

068-583-77-97

Запрошуємо на роботу

Запрошуємо на роботу
(вул. Панікахи, 15)

СЛЮСАР З ТОПЛИВНОЇ
АПАРАТУРИ, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50

РОБОЧИЙ на лінію, м/р: с.
Партизанське, Дніпровський
район, доставка транспортом підприємства, зателефонувати:
+38(067)791-93-45
+38(096)730-94-23

зі своїм вантажним
автомобілем

м/р: вул. Байкальська, 4

СЛЮСАР з ремонту рухомого складу, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50

СЛЮСАР із підготовки металевих виробів. Робота
на виробництві, р-н «Нова
Лінія» ж/м Тополя. Офіційне
працевлаштування,
оплата 10000-15000 грн., тел.
+38(099)142-79-68

м. Дніпро, ж/м Західний,
повна зайнятість,
офіційне працевлаштування

Складальник пластикових виробів

СЛЮСАРІ-РЕМОНТНИКИ,
графік роботи: 2 день/2 ніч,
4 вихідних, зателефонувати: +38(067)569-76-34

РІЗНОРОБ, оплата: двічі на
місяць (аванс, зарплата),
адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9, звертатись у робочі
дні з 9.00 до 17.00, тел. (067)
534-39-37
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ТОВ Завод Полімерних Виробів Фарутті
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пр. Героїв, 2 (ж/м Перемога, 4)

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касирів
(066) 108-81-78

12 квартал, вул. Кротова

Касира
Продавця
Вантажника
066-112-86-65

5

Запрошуємо на роботу:
(Донецьке шосе)

Запрошуємо на роботу
ТЦ"(Неоплаза")

Пекаря
Êàñèðà Кухаря
Ïðîäàâöÿ Касира
Êóõàðÿ Продавця
Îõîðîíöÿ Охоронника
066-103-10-12

068-071-42-28
050-957-69-08

ПрАТ „Дніпропетровському хлібозаводу №9” потрібні:

Тістороби
Формувальники тiста
Пакувальники
Дріжджовики
Комірники
Слюсарі
Електрики
Водiї кат.ВС

тел. 794-06-92, 067-634-15-95
Підприємству потрібні:

ВОДІЙ

навантажувача

РОБОЧИЙ
на лінію

м/р: с. Партизанське,
Дніпровський район
доставка транспортом
підприємства

(096) 730-94-23
(067) 791-93-45
Запрошуємо на роботу
(р-н пр. Гагаріна, ТЦ «Нагорний»)

Р О Б О ТА
вул. Робоча, 67

Касир
Продавець
Кухар
Пекар
тел. 099-508-32-38

Кухаря
Продавця
Пекаря

(під план для роботи в таксі)
АВТО: ЗАЗ Vida, Рено Логан, Кіа, Хюндай

066-112-86-65

067-632-62-54

ЗДАМ В ОРЕНДУ
АВТОМОБІЛЬ

СТОЛЯР, на деревообробне
виробництво, зателефонувати: +38(067)485-52-88
СТРОПАЛЬНИКИ, виробничому підприємству, район роботи: 12 квартал, зателефонувати: +38(050)453-41-52
ТОКАР з мінімальними навичками роботи. З/п 10-20
тис. грн. (оплата відрядна).
Р-н Тополя. Вільний графік роботи, повна зайнятість, т.+38(050)919-04-06,
+38(097)551-23-60
ТОКАР, ТЕРМІНОВО!, з/п
16000-18000 грн., оплата відрядна, своєчасна, р-н роботи: Правий берег, зателефонувати:
+38(095)027-80-88
, +38(067)882-90-34 , Олександр Вікторович
УТЮЖИЛЬНИЦЯ, швейному виробництву, зателефонувати: +38(050)342-89-84 ,
+38(098)107-98-42
ШВЕЯ,
швейному
виробництву,
зателефонувати:
+38(050)342-89-84,
+38(098)107-98-42
ШЛІФУВАЛЬНИК,
повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
ШТАБЕЛЮВАЛЬНИК,
виробничому підприємству, район роботи: 12 квартал, зателефонувати: +38(050)45341-52
ШТАМПОВЩИК, виробничому підприємству, район роботи: 12 квартал, зателефонувати: +38(050)453-41-52
ШТАМПУВАЛЬНИК-НАЛАГОДЖУВАЧ, ВЕРСТАТНИК,
в компанію «STEELCO»,
відповідальний, уважний.
Графік: 5-денка, 8.00 - 17.00.
Офіційне
працевлаштування. ЗП відрядна (ставка
+ виробіток). Вул. Винокурова, 3, т.+38 067-977-47-39,
Олена Валеріївна.

ÐÎÁÎÒÀ
ШТАМПУВАЛЬНИК-НАЛАГОДЖУВАЧ,
відповідальність, уважність, графік:
п’ятиденка, з 8.00 до 17.00,
офіційне працевлаштування,
ЗП відрядна (ставка + вироблення), вул. Гаванська 4, зателефонувати: +38(067)97747-39 , Олена Валеріївна

ОХОРОНЕЦЬ, пр. Миру,
61А,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
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ОХОРОННИК, вул. Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(066)103-10-12

БЕТОНЯРИ
(монтажники
сталевих та залізобетонних виробів) , будівельному
підприємству, з/п по співбесіді з керівником майданчика
будівельної дільниці, зателефонувати: +38(050)866-4513
ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, будівельному
підприємству,
з/п по співбесіді з керівником майданчика будівельної
дільниці,
зателефонувати:
+38(050)866-45-13
Е Л Е К Т Р О ГА З О З ВА Р Ю ВАЛЬНИКИ, будівельному
підприємству, з/п по співбесіді з керівником майданчика
будівельної дільниці, зателефонувати: +38(050)866-4513
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МОЛОДІ ЛЮДИ, для роботи
в службі охорони, на постійну роботу, до нового житлового комплексу - з/п від 750
до 1000 грн./добу, до нового
бізнес-центру - з/п від 600
грн./добу, з наданням тренувань у проф. інструкторів, зателефонувати: +38(099)29871-70, +38(097)662-02-62
ОХОРОНЕЦЬ,
Донецьке
шосе,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12

ОХОРОНЕЦЬ, р-н Донецького шосе, зателефонувати:
+38(066)103-10-12
ОХОРОННИК, виробничому
підприємству, район роботи:
12 квартал, зателефонувати:
+38(050)453-41-52

ОХОРОННИК, пр. Героїв, 2
(ж/м Перемога, 4), зателефонувати: +38(066)108-81-78
ОХОРОННИК,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(068)071-42-28
,
+38(050)957-69-08
ОХОРОННИКИ, з/п 900 грн./
доба, гр/р: доба через дві, зателефонувати: +38(067)30638-94
ОХОРОНЦІ, м. Дніпро, гр.
роботи 1/2, 1/3, заробітна
плата від 800 грн./зміна+премії, офіційне працевлаштування, соцпакет, зателефонувати: +38(098)410-71-51 ,
+38(050)442-87-44
ОХОРОНЦІ, охоронна фірма
запрошує на роботу в місті
Дніпро та Дніпропетровській
області, своєчасна виплата
заробітної плати, соціальний
пакет, забезпечення фірменним одягом, зателефонувати: +38(095)664-48-50
СПІВРОБІТНИКИ, для роботи в службі охорони, графік
роботи 12 годин, дві ночі через дві, з 19:00 до 7:00, оплата 500 грн./вихід, зателефонувати: +38(099)298-71-70,
+38 (097) 662-02-62
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ВАНТАЖНИК, вул. 20 років
Перемоги,
43Д
(Придніпровськ), зателефонувати:
+38(093)145-22-87

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ
ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë
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ÐÎÁÎÒÀ
ВАНТАЖНИК, вул. Акінфієва, 9, р-он парку Шевченка,
зателефонувати:
+38(099)429-77-92
ВАНТАЖНИК, вул. Панікахи, 15, зателефонувати:
+38(066)112-86-65
ВАНТАЖНИК,
Запрошуємо до новенького магазину!
Адреса: пр. Д. Яворницького,
106, зателефонувати: 0 80030-13-31 , +38(096)110-42-62
ВАНТАЖНИК, пр. Д. Яворницького, 106, зателефонувати: +38(099)429-77-92
ВАНТАЖНИК, р-н Донецького шосе, зателефонувати:
+38(066)103-10-12
ВАНТАЖНИК, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
ВАНТАЖНИКИ, графік:
8.00 до 20.00, 4/4,

з

ВАНТАЖНИКИ,
зарплата
від виробітку (18 000 грн. і
вище), робота постійна, місце роботи: Лівий берег, зателефонувати: +38(073)40708-07 , +38(095)638-90-05 ,
+38(096)284-46-94
ВОДІЙ навантажувача, м/р:
с. Партизанське, Дніпровський район, доставка транспортом підприємства, зателефонувати:
+38(067)79193-45 +38(096)730-94-23
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР,
зі
своїм вантажним автомобілем, автомобіль 2 тони (максимальна
цільнометалева
будка), м/р: вул. Байкальська, 4, З/П: від 35 000 грн.,
офіційне оформлення, зателефонувати:
+38(099)44775-54 , +38(067)560-20-60
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР,
зі
своїм грузовим бусом від 8
м.куб, товари господарчої
групи, 9.00 - 18.00, 5/2, офіційне оформлення, ставка
+ паливо, зателефонувати:
+38(050)346-58-77, Наталія
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР,
на
наше грузове авто Hyndai
Ex8, робота в 2 зміни: з 4.00
до 14.00, з 20.00 до 4.00,
м/р: вул. Байкальська, 4,
З/П: від 22 000 грн., офіційне оформлення, зателефонувати: +38(099)447-75-54 ,
+38(067)560-20-60
ВОКАЛІСТ КАРАОКЕ, компанія пропонує: гнучкий графік роботи, своєчасну оплату
праці, безкоштовні обіди, зателефонувати: +38(067)61113-23

ГОСПОДИНЯ (мийниця/прибиральниця), в ресторан The
Loft gastropub, знаходимося в ТЦ Міст Сіті, 2 поверх,
графік 2/2 з 12:00 до 23:00
(Пт. та Сб. до 24:00), є розвезення на таксі додому, з/п
40 грн. на годину (чистими)
7200 грн., зателефонувати:
+38(067)402-05-35, Марія
ВАНТАЖНИКИ, час: з 8.00
до 20.00, 4/4, зателефонувати: +38(067)569-76-34
ЕКСКАВАТОРНИКИ, JSB, з/п
1000 грн. на день, зателефонувати: +38(067)306-38-94
ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 13
500 грн., зателефонувати:
+38(067)217-66-97
ЗАПРАВНИКИ, з/п висока, офіційне працевлаштування,
зателефонувати:
+38(093)406-59-87 , Михайло, +38(067)506-91-26 , Максим
ЗБИРАЛЬНИК
МЕБЛІВ,
на деревообробне виробництво,
зателефонувати:
+38(067)485-52-88
ЗДАМ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛЬ (під план для роботи в
таксі), АВТО: Рено Логан, Кіа,
Хюндай,
зателефонувати:
+38(067)632-62-54
ІЗОЛЮВАЛЬНИКИ, на теплоізоляцію, із досвідом
роботи, робота по Україні, перевага бригадам від
3-4
осіб,
зателефонувати:
+38(067)141-01-08
,
+38(093)221-00-40
ІСТОПНИК, р-н 12 Квартал,
зателефонувати:
+38(067)569-76-34
КАСИР-ОЦІНЮВАЧ, в ломбард, з/п 13 500-16 000 грн.,
р-н роботи: м. Дніпро, графік
роботи: подобовий (1/2), денний (4/2), зателефонувати:
+38(096)461-81-69
МАКЕТЧИКИ з зовнішньої
реклами, з досвідом роботи,
з/п 700-800 грн за день, р-н:
вул. Титова, зателефонувати: +38(068)783-05-86
ОПЕРАТОР
ПРОБОВІДБОРУ, робота по Дніпропетровській, Кіровоградській,
Полтавській, Миколаївській,
Черкаській, Херсонській областях, ВАХТОВИЙ МЕТОД
РОБОТИ; обов’язки: відбір
проб зерна з автотранспорту,
керування механічним пробовідбірником; умови: забезпечення житлом, транспортні
витрати за рахунок працедавця, своєчасна та конкурентна заробітна плата, зателефонувати: +38(066)16607-10 , +38(097)687-36-82
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ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ, з/п
висока, офіційне працевлаштування,
зателефонувати:
+38(093)406-59-87 , Михайло, +38(067)506-91-26 , Максим
ПАКУВАЛЬНИКИ,
зателефонувати: +38(056)794-0692 , +38(067)634-15-95
ПРИБИРАЛЬНИК, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул.
Урицького, 6А, зателефонувати: +38(095)832-30-08
ПРИБИРАЛЬНИК,
Запрошуємо до новенького магазину! Адреса: пр. Д. Яворницького, 106, зателефонувати: 0
800-30-13-31 , +38(096)11042-62

Запрошуємо на роботу
(вул. Акiнфієва,9
р-он парка Шевченка)

Продавця-касира
Вантажника
Пекаря
099-429-77-92
ТЕРМІНОВО!

ТОКАР
з/п 16000-18000 грн.
Оплата відрядна, своєчасна
р-н роботи: Правий берег

095-027-80-88
067-882-90-34
Олександр Вікторович

ПРИБИРАЛЬНИЦІ та ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ, з/п
5500-6000 грн., деталі за номером тел. +38(067) 507-9495, +38(067) 233-80-23
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, пр. Героїв, 11, зателефонувати:
+38(063)198-68-90
РІЗНОРОБОЧІ, графік роботи: 2 день/2 ніч, 4 вихідні,
зателефонувати:
+38(067)569-76-34
РЕМОНТНИКИ
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ, зарплата
від виробітку (18 000 грн. і
вище), робота постійна, місце роботи: Лівий берег, зателефонувати: +38(073)40708-07 , +38(095)638-90-05 ,
+38(096)284-46-94

Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А
вул. Урицького, 6А

Кухаря
Продавця
Прибиральника
095-832-30-08

РОБОЧИЙ на лінію, м/р: с.
Партизанське, Дніпровський
район, доставка транспортом підприємства, зателефонувати:
+38(067)791-93-45
+38(096)730-94-23

ТЕРМІНОВО

дизелів

Електромонтера
Слюсаря з ремонту
верстатного та кранового
обладнання

Механiкаенергетика
Слюсаря з ремонту
компресорiв i
турбокомпресорiв

Слюсаря з топливноi
апаратури

Машиніста
тепловозу
Шліфувальника
Машиніста
мийної машини
Водія
Повний соцпакет. П'ятиденка
Доставка автобусом з проспекту Правди.
Місце роботи: Лівий берег

Тел. 794-34-10,
068-689-54-22, 066-979-63-50

Охоронці
м. Дніпро

Графік роботи 1/2, 1/3
заробітна плата
від

800 грн. за зміну + премія
098-410-71-51

Запрошуємо на роботу

МЕНЕДЖЕР
зі збуту гірничозбагачувального
обладнання

ВАЛЬЦИВНИК
гумових сумішей

ІНЖЕНЕРконструктор

МАЙСТЕР
планово-розподільних
(ПРБ)

Місце роботи: смт Самарівка
Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

òåë. (0562) 36-06-18,
(067)522-26-47

ВОДІЙкат. С
на автомобілі КамАЗ, Газель (доставка
балонів, заповнених промисловими газами)

Повна зайнятість
Р-н аеропорту (військове містечко Аеродром)

Терміново! Підробіток. Дохід до 500 грн в день. 3-4 години в день, т.097-403-11-01,
066-377-81-89

Звертатись з 8.00 до 17.00
в робочі дні за телефоном:

Графік роботи: з 8.00 до 17.00, 5/2

З/п договірна
097-568-18-90, 067-567-84-79

р-он Парус-Комунар

Продавця
Кухарям’яса
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря
067-622-78-78

ÐÎÁÎÒÀ
“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.

№02(767) 19.01.22-25.01.22
Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007
Çàñíîâíèê: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Потрібні:

Терміново! Потрібен ШАУРМІСТ, т. 050-669-92-94, Миколай.

ШВЕЯ,
швейному
виробництву,
зателефонувати:
+38(050)342-89-84,
+38(098)107-98-42

Слюсаря з ремонту

потрібні з досвідом роботи:

САДІВНИК, зателефонувати: +38(067)306-38-94

Хороша робота для хорошої людини за реальні гроші+ премії за виконану роботу потижнево. м.Дніпро,
т.067-682-80-08

Слюсаря з ремонту
рухомого складу

Офіційне працевлаштування, соцпакет

РІЗНОРОБ, оплата: двічі на
місяць (аванс, зарплата),
адреса: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9, звертатись у робочі
дні з 9.00 до 17.00, тел. (067)
534-39-37
РІЗНОРОБОЧІ, з/п 13000
грн.,
зателефонувати:
+38(067)306-38-94

ПрАТ«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
прийме на роботу

ж/м «Перемога-6»

Охоронці
з/п 900 грн. за добу
гр/р: доба через дві

Різноробочі
з/п 13000 грн.

Екскаваторники
JSB

Àäðåñà: 49000, 49000, ì. Äí³ïðî,
âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,
îô³ñ 412
òåë./ôàêñ: +38(099)364-67-73
e-mail: t_rezerv@ukr.net
Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000

Ôîðìàò À3

з/п 1000 грн. на день

Садівник
Агроном
з/п 18000 грн.

(067)306-38-94

www.t-rezerv.dp.ua
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Вакансії обласної служби зайнятості
Дніпровський
центр зайнятості

міський

За більш детальною інформацією за кожною із
наведених вакансій звертатися за телефоном
(056)734-94-59, (067)755-5064.
АВТОРЕМОНТНИК, з/п 10
000 грн. Слюсар з ремонту
вантажного автотранспорту.
Обов’язковий попередній телефонний дзвінок. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
АДМІНІСТРАТОР, з/п 11 450
грн. Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.
АУДИТОР, з/п 6 500 грн. Внутрішній контроль. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
БУХГАЛТЕР, з/п 8 268 грн.
Місце роботи: Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол.
СП
«Дніпровська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська
залізниця». Забезпечує формування платежів з виплати
заробітної плати, перерахування податків та зборів до
державного та місцевих бюджетів. Додаткова інформація
за телефоном: 067-755-50-64
відділ рекрутингу.
ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ,
з/п 6 500 грн. Організація методичної роботи в дошкільному закладі. Контроль та
надання допомоги в роботі
педагогічного персоналу. Організація роботи з батьками
з питання виховання дітей.
Моніторинг якості освіти, засвоєння дітьми програмованих вмінь, навичок. Володіння освітніми інноваційними
технологіями.
Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
з/п
6 500 грн. Додаткова інформація за телефоном:
(056)7349459.
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, з/п
15 000 грн. Досвід роботи у
бюджетній сфері, освітні заклади, матеріаліст, заробітна
плата, взаємодія з обласним
казначейством.
Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
ГОЛОВНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
ПОДАТКОВИЙ ІНСПЕКТОР,
з/п 10 000 грн. Проведення
перевірки правильності бухгалтерського обліку підприємства. Надання адміністративних послуг платникам податків. Застосування штрафних
санкцій у разі порушення
податкового законодавства.
Додаткова інформація за телефоном: (067)7555064.
ДИСПЕТЧЕР, з/п 6 500 грн.
Фельдшер-диспетчер з приймання викликів та передачі їх
виїзним бригадам. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
ЕКОНОМІСТ, з/п 8 268 грн.
Місце роботи: Експлуатаційне вагонне депо Нижньодніпровськ-Вузол.
СП
«Дніпровська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська
залізниця». Розробляє програми зростання продуктивності праці та соціального
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розвитку. Розраховує фонди
заробітної плати та чисельності працівників. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)731-10-13, 067-755-5064 відділ рекрутингу.
ЕКСПЕРТ ТЕХНІЧНИЙ З
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ,
з/п 9 500 грн. Відрядження
по області. Додаткова інформація за телефоном:
(099)3761337.
ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, з/п 7 000 грн. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
ЗАВІДУВАЧ (НАЧАЛЬНИК)
СЕКТОРУ, з/п 14 214 грн.
Завідувач сектору правової
та психологічної підтримки.
Конкурсний відбір. Педагогічний досвід роботи. Робота
з педагогічними працівниками м.Дніпра. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ
ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ
ЕЛЕКТРОЗВ’ ЯЗКУ, з/п 6 500
грн. Забезпечує правильну
технічну експлуатацію, безперервну роботу електронного устаткування. Здійснює
підготовку електронно-обчислювальних машин до роботи, технічний огляд окремих
пристроїв і вузлів, контролює
параметри і надійність електронних елементів устаткування, проводить тестові перевірки з метою своєчасного
виявлення
несправностей,
усуває їх. Можливість надання КЕВ.Додаткова інформація
за телефоном: (056)7349459.
ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ
КАДРІВ, з/п 6 500 грн. Місце роботи:Самарський район, СП «Нижньодніпровська
дистанція колії» регіональна філія «Придніпровська
залізниця» АТ «Укрзалізниця» м.Дніпро вул.Молодогвардійська 81-б. Додаткова інформація за телефоном:
(056)7349459.
ІНЖЕНЕР З ПОЖЕЖНОЇ
БЕЗПЕКИ, з/п 10 000 грн.
Налагоджувальник КВП та
А. Сервісне обслуговування
об єктів охорони Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
ІНЖЕНЕР З РОЗРАХУНКІВ
ТА РЕЖИМІВ, з/п 9 608 грн.
Освіта: енергетик Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
ІНЖЕНЕР-ЕНЕРГЕТИК, з/п 8
224 грн. Займатися розробкою, виробництвом та експлуатацією систем теплового
та енергетичного забезпечення. Додаткова інформація за
телефоном 734-94-59.
ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (МЕХАНІКА), з/п 12 000 грн.
Освіта вища, технічна. Бажано ДНУЗТ (ДІІТ), спеціальність «Вагони», «Локомотиви». Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.
КЕРІВНИК МУЗИЧНИЙ, з/п
6 500 грн. Працювати на
0,8 окладу. Додаткова інформація за телефоном:
(056)7349459.
КЕРІВНИК ЧАСТИНИ (ЛІТ Е РАТ У Р Н О - Д РА М АТ У Р ГІЧНОЇ, МУЗИЧНОЇ), з/п 18
262 грн. Формує репертуар
театру, підбирає літератур-

ний матеріал та організовує
консультації спеціалістів, проводить роботу з драматургами, редагує тексти і лібретто
творів, редагує всі рекламні
видання. Додаткова інформація за тел. (056)7349660.
КОНТРОЛЕР
ЕНЕРГОНАГЛЯДУ, з/п 9 000 грн. Додаткова інформація за телефоном: (056)7349459.
КОНТРОЛЕР ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА, з/п 9 421
грн. Обслуговування населення з питань нарахувань
за теплопостачання, контроль показників лічильників
тепла, знімання показників
приладів обліку тепла, розноска повідомлень. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
КУХАР, з/п 6 500 грн. Приготування страв (холодні. гарячі.
випічка). Додаткова інформація за тел. (056) 734-96-60.
ЛАБОРАНТ (ВЕТЕРИНАРНА
МЕДИЦИНА), з/п 6 500 грн.
Патоморфологійний відділ.
Підготовка
лабораторного
посуду,середовищ, реактивів,
витратних матеріалів для паразитологічних досліджень.
Інформація за телефоном
(056)734-96-56.
ЛІКАР-НЕФРОЛОГ, з/п 7 500
грн. Лікар-нефролог дитячий,
0,5 ставки. Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим дітям нефрологічного
профілю, в тому числі швидку
і невідкладну. Додаткова інформація за тел.056 734-9660.
ЛІКАР-ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ, з/п 7 890 грн. Лікар
- ортопед травматолог дитячий. Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.
ЛІКАР-ПЕДІАТР, з/п 6 500
грн. Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.
ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ, з/п 6 500
грн. За інформацією (056) 734
9459.
ЛОГОПЕД, з/п 6 500 грн. Корекція мовленного розвитку
учнів з особливими освітніми
потребами, які навчаються в
інклюзивних класах. Додаткова інформація за телефоном
734-94-59.

ÐÎÁÎÒÀ
МАШИНІСТ КРАНА АВТОМОБІЛЬНОГО, з/п 11 600 грн.
Керування
автомобільним
краном під час монтажних
робіт середньої складності,
за потреби працювати на
автовишці, тракторі, водієм.
Додаткова інформація за телефоном: (056)7349459.
МАШИНІСТ
ТЕПЛОВОЗА,
з/п 15 000 грн. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
МЕТОДИСТ, з/п 8 000 грн. Робота з ПК володіння хмарними технологіями, складання
розпису занять. Додаткова
інформація за телефоном
(056)-734-96-60.
МЕХАНІК ДИЗЕЛЬНОЇ ТА
ХОЛОДИЛЬНОЇ
УСТАНОВОК, з/п 14 000 грн. Ремонт
холодильного та морозильного обладнання (морозильні
камери та холодильні шкафи
комерційного призначення).
Більщ детально звертатися до відділу рекрутингу
(067)7555064.
МЕХАНІК ДІЛЬНИЦІ, з/п 11
074 грн. Механік дільниці автотракторної техніки. Додаткова інформація за телефоном: (056)7349459.
МЕХАНІК
З
РЕМОНТУ
ТРАНСПОРТУ, з/п 7 000 грн.
Виробництво
спецтехніки,
збірка редукторів та вузлів,
налагодження мехвнізмів. Додаткова інформація за телефоном (067)755-50-64 відділ
рекрутингу.
МОЛОДША МЕДИЧНА СЕСТРА (МОЛ. МЕД. БРАТ)
(САНІТАРКА,
САНІТАРКА-ПРИБИРАЛ., САНІТАРКА-БУФЕТНИЦЯ ТА ІН.), з/п
6 500 грн. Забезпечує чистоту
та охайність хворих і приміщення. Додаткова інформація за тел. (056)7349660.
МОНТАЖНИК
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
МЕРЕЖ, з/п 6 500 грн. Встановлення, налагодження та
обслуговування інформаційно-комунікаційних
систем.
Повинен знати: основні поняття з електротехніки; прості
електричні та монтажні схеми. Можливість надання КЕВ.
Додаткова інформація за телефоном: (056)7349459.

МАЙСТЕР ДІЛЬНИЦІ, з/п 16
000 грн. Графік роботи: Два
дня через два, з початком
зміни о 7:00, тривалість зміни 11,25 години. Освіта вища,
технічна. Бажано ДНУЗТ
(ДІІТ), спеціальності «Вагони», «Локомотиви». Додаткова інформація за телефоном:
(056)7349459.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ, з/п 15
000 грн. Облік видачі та погашення кредитів. Перевірка та
обробка заявок на кредит. Робота з документами (кредитні
договори, заяви). Взаємодія з
відокремленими підрозділами. Додаткова інформація за
тел. (056)734-96-60.

МАЛЯР, з/п 17 000 грн. Додаткова інформація за телефоном: (056)7349459.

НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ,
з/п 10 000 грн. Начальник
майстерні технічного обслуговування. Служба в Збройних
Силах. Додаткова інформація
за телефоном: (056)7349459.

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА
ОДНОКОВШОВОГО, з/п 15
000 грн. Додаткова інформація за телефоном: (056) 734
9459.
МАШИНІСТ ІЗ ПРАННЯ ТА
РЕМОНТУ СПЕЦОДЯГУ, з/п
6 500 грн. Пере білизну згідно з графіком, прасує білизну,
вміє користуватися пральною
машиною, стежить за справністтю електрообладнання,
в разі поламки повідомлаяє
адміністрацію.
Додаткова
інформація за тел. (056)73496-60.

www.t-rezerv.dp.ua

НАЧАЛЬНИК
ОХОРОНИ
(ПОЖЕЖНОЇ, СТОРОЖОВОЇ
ТА ІН.), з/п 6 800 грн. Контроль пропускного режиму.
Додаткова інформація за телефоном: (056)7349459.
ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З
ПРОГРАМНИМ
КЕРУВАННЯМ, з/п 18 000 грн. Робота
на мех. обладнанні з програмним керуванням. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.

ОПЕРАТОР
КОНВЕЄРНОЇ
ЛІНІЇ, з/п 7 000 грн. За бажанням режим роботи може бути
2/2 доби по 12 годин. За додатковою інформацією звертатися до відділу рекрутингу
за телефоном (067)7555064.
ОПЕРАТОР ПУЛЬТА КЕРУВАННЯ, з/п 7 350 грн. Робота
за комп’ютером, своєчасне
реагування на спацювання
охоронних систем. Додаткова інформація за телефоном:
(056)7349459.
ПЕДАГОГ
СОЦІАЛЬНИЙ,
з/п 6 500 грн. Забезпечує
соціально-педагогічний
супровід студентської молоді.
Додаткова інформація за телефоном: (056)7349459.
ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР,
з/п 6 500 грн. Довідки за тел.
(056)7349459.
ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК, з/п
7 000 грн. Різноробочий в
галузі машинобудування. Додаткова інформація за телефоном (067)755-50-64 відділ
рекрутингу.
ПСИХОЛОГ, з/п 12 000 грн.
Полк патрульної служби поліції особливого призначення
«Дніпро-1». Вивчення психологічного стану в колективі.
Проведення психологічно тестування та вивчення результатів. Додаткова інформація
за телефоном: (067)7555064
відділ рекрутингу.
СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, з/п 14 000 грн. Додаткова інформація за телефоном: (056)7349459.
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, з/п
14 000 грн. Здійснює ремонт
верстатів, обладнання та
мостових кранів. Додаткова
інформація за телефоном:
(056) 734-94-58, (067)755-5064.
СЛЮСАР-САНТЕХНІК,
з/п
7 000 грн. 3-денний робочий тиждень, ремонт та обладнання систем водопроводів (висота). Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
СТАРШИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
ПОДАТКОВИЙ ІНСПЕКТОР,
з/п 12 000 грн.Старший державний інспектор. Участь у
забезпеченні єдиної інформаційної політики ДПС, у т.ч.
у проведенні інформаційних кампаній для супроводження пріоритетних питань
діяльності ДПС. Додаткова
інформація за телефоном:
(067)7555064, Юлія Олегівна.
СТАТИСТИК
МЕДИЧНИЙ,
з/п 6 500 грн. Додаткова інформація за телефоном:
(056)7349459.
ТАБЕЛЬНИК, з/п 10 000 грн.
Табелювання робочого часу
водіїв, кондукторів, інших
працівників
підприємства.
Додаткова інформація за тел.
(056)720-73-02, (056)7349660.
ТОКАР-КАРУСЕЛЬНИК, з/п
12 000 грн. Довідка (056)73494-59.
ЧЕРГОВИЙ З ПРИЙМАННЯ
І ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ
МЕТРОПОЛІТЕНУ, з/п 6 500
грн. Приймання і відправлення поїздів метрополітену.
Довідки (056) 7349459.
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