№03 (718)

ÐÎÁÎÒÀ

27.01.2021 - 02.02.2021

ÐÎÁÎÒÀ
Â øêîëû è ñàäû ãîðîäà
òðåáóþòñÿ:

Çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì
Ïîâàðà
Êóõîííûå ðàáîòíèêè
096-626-04-02, 099-742-21-27
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ
ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

ÃÀÇÎÐIÇÀËÜÍÈÊ
ÅËÅÊÒÐÈÊ
5,6 ðîçðÿäó

ÌÀÉÑÒÅÐ

ìåõàíi÷íîi äiëÿíêè

ÐiÇÍÎÐÎÁ

íà äiëüíèöþ ÃÒÂ(ÐÒÈ)

ÑËÞÑÀÐ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ

ç ðåìîíòó ìåòàëîîáðîáíèõ âåðñòàòiâ
Ì³ñöå ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà
Äçâîíèòè ïí.-ïò., ç 9.00 äî 18.00

òåë. (0562) 36-06-18,
(067)522-26-47

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Åëåêòðîìîíòåð
Ñêðóò÷èê
Âîëî÷èëüíèê
äðîòó

Ì³ñöå ðîáîòè ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

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

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³:

Òiñòîðîáè
Ôîðìóâàëüíèêè òiñòà
Ñåñòðà ìåäè÷íà
Åëåêòðèê
Ïàêóâàëüíèêè
Êîìiðíèê
Ïðèáèðàëüíèêè
Ïåêàði
Âîäii êàò.ÂÑ
Òåõíîëîãè
òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Запрошуємо на роботу
(пр. Миру, 61 А)

РОБОТА
ПОТРІБНІ:

Касира
ПРИБИРАЛЬНИЦI
КАРТОНЩИКИ
Продавця
з/п 5000 грн.
за 15 змін
Вантажника

ООО “Могис” требуются:

ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА
МЕНЕДЖЕР
по продаже спецодежды
ВОДИТЕЛИ, кат.В
(099)094-43-56

ШВЕЯ

066-103-10-12

тел. (096)228-65-85

(097)893-22-81
(099)340-80-19

ТРЕБУЕТСЯ

Потрібна

Запрошуємо на роботу

мийницяприбиральниця

пров. Парусний, 10Д

ÏÎÊËÅÉÙÈÊ

äîðîæíûõ çíàêîâ

гр. р.: деннi/нiчнi змiни
з/п 400-450 грн.,
за 12 робочих годин

работа на производственном
участке

òåë. (056)789-35-63
(067)565-00-13
(067)563-46-65

Місце роботи: р-н парку Шевченка
Телефонувати з 10.00 до 18.00

066-614-77-77

067-622-78-78

Òðåáóåòñÿ

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ó ìåðåæó
ìàãàçèí³â "Àâðîðà" (ïðîì. ãðóïà),
ïîòð³áí³:

Требуется

ВОДИТЕЛЬДАЛЬНОБОЙЩИК

ÎÏÅÐÀÒÎÐ

ìîå÷íîãî êîìïëåêñà
çàðàáîòíàÿ ïëàòà

îò 10000 ãðí.

кат. С,Е

тел. (063)797-06-86
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ãðàôèê 2/2
óë. Áàéêàëüñêàÿ 9/21

095-282-73-34
Ïiäïðèºìñòâó
ïîòðiáåí

ПРИБИРАЛЬНИЦI
Ãîëîâíèé
ДВIРНИК ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

з/п 5500 грн. за 15 змін

(067) 233-80-23

Продавця
Поварам’яса

òåë. 050-355-09-41

Ïðîäàâö³êîíñóëüòàíòè
Îõîðîííèêè
òîðãîâîãî çàëó
Ãíó÷êèé ãðàô³ê,
îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ñâîº÷àñíà çàðîáiòíà ïëàòà

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

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

№03(718) 27.01.21-02.02.21

www.t-rezerv.dp.ua
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Запрошуємо на роботу
(вул. Акiнсєєва,9
р-он парка Шевченка)

Прибиральницю
Вантажника
067-250-17-10

ÂÎÄÈÒÅËÜ

â îôèñ

ñî ñâîèì àâòî
(ãðóçîâîé áóñ ïî òèïó Hyndai H1,
Renault Trafic, Mercedes Vito,
Volkswagen Caddy) Äîñòàâêà
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
ïî ãîðîäó

Ç/ï: Îò 18000 ãðí.
Îôèöèàëüíîå 099-447-75-54
îôîðìëåíèå 067-560-20-60

Ïðîèçâîäñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Ïîäñîáíûé
ðàáî÷èé

Îïåðàòîðû
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ
ëèíèþ

Âîäèòåëü

Запрошуємо на роботу
вул. Велика Діївська, 38

Продавця
067-622-78-78
Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А
вул. Урицького, 6А

Гастрономiста
066-112-86-65
Дніпровському кабельному
заводу "Енерго" потрібні

Електромонтер
Скрутчик
Волочильник
дроту

Місце роботи с. Новоолександрівка

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

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÐÎÁÎÒÀ

Операторы на производственную линию, без о/р,
обучение, оф. трудоустройство, социальный пакет,
достойная з/п, позвонить:
+38(067)439-10-83

офіс. Кар’єрний та фінансовий ріст, т.050-949-2257, 068-637-36-36.

Помощник маляра (с обучением), в цех легких металлоконструкций, график работы: с 8.00 до 18.00 пн.-пт.,
официальное оформление,
позвонить: +38(097)380-5037 , Валентина.

03 ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Работа
студентам,
з/п
от 6000 грн., свободный
график, карьерный рост,
срочно!, 5 вакантных мест,
Евгений Анатольевич, позвонить:
+38(056)789-0803,
+38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83

Головний
БУХГАЛТЕР,
зателефонувати:
+38(050)355-09-41
ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА,
позвонить:
+38(099)094-43-56

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Слюс ар-зварювальник
механічного обладнання,
на постійну роботу, зателефонувати: +38(098) 13423-37

Сестра медична, зателефонувати: +38(056)79406-92 , +38(067)634-15-95
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10 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ïîãðóç÷èêà
ì/ð ð-îí æ/ì Ôðóíçåíñêèé
áåç î/ð, îáó÷åíèå, îô. òðóäîóñòðîéñòâî,
ñîöèàëüíûé ïàêåò, äîñòîéíàÿ ç/ï

òåë. 067-439-10-83
Запрошуємо на роботу
(р-н пр. Гагаріна)

Требуется

ОПЕРАТОР

моечного комплекса

Амбітний і цілеспрямований помічник(ця) керівника. Оплата до 15 000
грн. Можна без досвіду
роботи. Можливий кар’єрне зростання. Терміново
потрібні 2 співробітники,
т.097-340-37-24, 050-62694-32.
МЕНЕДЖЕР по продаже
спецодежды,
позвонить:
+38(099)094-43-56
Робота, підробіток. Телефонні дзвінки, нескладний
документо-звіт,
т.050-94922-57, 068-637-36-36.
Для офісу – помічник керівника. Дохід до 10 тис.грн.,
т.066-777-35-30, 096-578-3196.

заработная плата

от 10000 грн.
график 2/2
ул. Байкальская 9/21

Продавця

095-282-73-34

098-004-56-92

Р О Б О ТА
вул. Робоча, 67

Запрошуємо на роботу:
вул. Калинова, 9А

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

Агентство
недвижимости набирает штат сотрудников, з/п от 20000 грн.,
опыт работы не обязателен,
обучение,
карьерный рост, график работы
гибкий, Срочно!, 5 мест,
позвонить:
+38(056)78908-03,
+38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83, Евгений
Анатольевич.

Керівнику в комерційний
відділ потрібен помічник.
Графік гнучкий, можливий
підробіток. Оплата гідна,
т.068-886-64-85, 095-032-4011.

ПРОДАВЦЯ
КАСИРА

Касир
Продавець

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ,
м. П’ятихатки, вул. Олександрiйська 84, зателефонувати: +38(063)296-61-76,

тел. (067)622-78-78

тел. 066-731-57-85

Помічник

+38(097)041-82-83

керівника

в

Амбітна і цілеспрямований помічник(ця) керівника. Оплата до 15 000 грн.
Можна без досвіду роботи. Можливий кар’єрний
ріст. Терміново потрібні 2
співробітники, т.097-340-

37-24, 050-626-94-32.

Підробіток 3-4 годинии в
день. Дохід до 400 грн. в
день, т.097-403-11-01, 066377-81-89.
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Керівнику в комерційний
відділ потрібен помічник.
Графік гнучкий, можливий
підробіток. Оплата гідна,
т.067-112-02-54, 095-871-6105.

ÒÎÐÃ²ÂËß

Гастрономіст, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул.

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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Стабільність

і

надійність,

Кар’єра і навчання, Атмос-

ÐÎÁÎÒÀ

фера краси, місце роботи: м. Днiпро, Площа Вокзальна 2, зателефонувати:

Урицького, 6А, зателефону-

Продавец, пр. Мира, 61А,

вати: +38(066)112-86-65

позвонить: +38(066)103-1012

+38(093)988-91-70

(ïîä ïëàí äëÿ ðàáîòû â òàêñè)
Àâòî: “ÇÀÇ” Lanos,ÇÀÇ” Vida

067-632-62-54

цiональну компанiю, в EVA

телефонувати: +38(066)731-

Продавец, пр-т Алексан-

57-85

все є: Успішна команда,

дра Поля, 11, позвонить:

Стабільність

+38(067)136-77-47

і

надійність,

Кар’єра і навчання, Атмосфера краси, місце роботи:

Касир, вул.Калинова, 9а, за78-78

Продавець
Охоронник
067-201-78-78

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, в на-

Касир, вул. Робоча, 67, за-

телефонувати: +38(067)622-

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

На роботу потрібні
вул. Ю. Кондратюка, 8

Продавец, р-н пр. Гагарина,

м. Днiпро, вул. Юрiя Кон-

позвонить: +38(098)004-56-

дратюка 8, зателефонувати:

92

+38(097)368-49-56

Продавец, ул. 20 лет По-

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, в на-

беды,

цiональну компанiю, в EVA

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

Кассир, пр. Мира, 61А, позвонить: +38(066)103-10-12
ПАКУВАЛЬНИЦІ

зелені.

43Д,

позвонить:

все є: Успішна команда,

+38(067)845-42-89

Стабільність

Терміново! Графік за узгодженням,

нічні

зміни.

ЗП від виробітку. Район
Північного авторинку, вул.
Дніпросталівська,

т.+38

068-984-03-09, 099-362-5190.

Продавец,
Диевская,

ул.
38,

Большая
позвонить:

+38(067)622-78-78

ный, 10 Д, зателефонувати:
+38(067)622-78-78

Продавец, ул. Глинки, 2, по-

104 А (ТЦ “Славутич”), позвонить: +38(066)731-57-85
Продавец

стеллажной

Продавец, ул. Кондратюка,
8, позвонить: +38(067)201-

Продавец,

ул.Калиновая,

9а, позвонить: +38(067)62278-78
Продавець,
ча,

Продавец,
пейский,

1Д,

67,

вул.

Робо-

зателефонувати:

+38(066)731-57-85
Продавець, пр. Героев (ж/м

позвонить:

Перемога, 4), зателефону-

+38(099)137-60-18

вати: +38(097)455-72-00

на постійну роботу, у мережу магазинів «Аврора»,
гнучкий

графік,

офіційне
своє-

сный,

10

пер.
Д,

вати: +38(099)400-43-95

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

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

Â êîíäèòåðñüêèé öåõ ïîòð³áí³

Êîíäèòåðè
ç/ï 700-900 ãðí./çì³íà
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

Ïåêàð³
áàæàíî ÷îëîâ³êè, ç/ï 700-900 ãðí./çì³íà

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

òåëåôîíóâàòè: ïí.-ïò., ç 9:00 äî 18:00

Стабільна

робота/підробі-

ток в офісі торгівельної ор-

Торговые агенты в крупную компанию, з/п от 8000
грн., карьерный рост, гиб-

Пару-

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, в на-

вонить: +38(056)789-08-03,

позвонить:

цiональну компанiю, в EVA

+38(063)841-54-99, Евгений

все є: Успішна команда,

Анатольевич.

+38(067)622-78-78

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ ëèíèþ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

телефонувати: +38(093)170-

часна заробiтна плата, за-

кий график, Срочно!, позПродавец,

ïîëèìåðîâ

099-400-43-95

ганізації, т.098-720-74-53.

Евро-

бул.

Днiпро, пр. Богдана Хмель-

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ëèíèþ ïî ïåðåðàáîòêå

+38(067)617-07-58

“Славутич”),

+38(066)731-57-85

фера краси, місце роботи: м.

працевлаштування,

зоны, пр. Поля, 104 А (ТЦ
позвонить:

Кар’єра і навчання, Атмос-

ПРОДАВЦIВ
ОХОРОНЦIВ
ОБВАЛЬНИКА

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Продавці-консультанти,

78-78

Продавец м’яса, пр. Поля,

надійність,

ницького 113, зателефону-

звонить: +38(099)400-43-95

Повар-м’яса, пер. Парус-

і

Запрошуємо на роботу
(вул. Глінки, 2)

Запрошуємо на роботу:
пр. Поля, 104 А (ТЦ “Славутич”)

Продавця
м’яса

Продавця
стелажної зони

тел. 066-731-57-85

067-971-87-44

Â öåõ ëåãêèõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
òðåáóþòñÿ:

Ïîìîùíèê ìàëÿðà
(ñ îáó÷åíèåì)

Ñëåñàðü-ñáîðùèê
(ãèáêà, ñâåðëîâêà)

Ðàçíîðàáî÷èé
(æåíùèíà, íà èçãîòîâëåíèå
êðþ÷êîâ)
Ãðàôèê ðàáîòû:
ñ 8.00 äî 18.00 ïí-ïò,
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

097-380-50-37 Âàëåíòèíà

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

№03(718) 27.01.21-02.02.21
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Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Запрошуємо на роботу
(р-н пр. Гагаріна)

ÎÕÐÀÍÍÈÊ

Продавця

Ïðàâûé è Ëåâûé áåðåã,
ã. Äíåïð

098-004-56-92

ÑÁÎÐÙÈÊ
ìåáåëè

096-080-91-47
063-353-48-41
Запрошуємо на роботу
(бул. Європейський,1Д)

ñ î/ð, ç/ï îò 10000 äî
20000 ãðí.

Продавця
Вантажника

093-544-99-03

099-137-60-18

ÑÒÎËßÐ
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ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Заведующий
производством, в школы и сады города, позвонить: +38 (096)62604-02 , +38(099)742-21-27
Кондитер, з/п 700-900 грн./
зміна, в кондитерський цех,
теплий, затишний цех, злагоджений колектив, гарячі
обіди за рахунок підприємства, своєчасна оплата праці, з/п 2 рази в місяць, оф.
оформлення, соцпакет, місце роботи: р-н пр. Гагаріна,
зателефонувати: пн.-пт., з
9:00 до 18:00, +38(067)97187-44

Â êîíäèòåðñüêèé öåõ ïîòð³áí³

Êîíäèòåðè
ç/ï 700-900 ãðí./çì³íà

Ïåêàð³
áàæàíî ÷îëîâ³êè, ç/ï 700-900 ãðí./çì³íà

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

òåëåôîíóâàòè: ïí.-ïò., ç 9:00 äî 18:00

Êàñèð-îö³íþâà÷
â ëîìáàðä

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.
ð-í ðîáîòè: ì. Äí³ïðî

çíàííÿ ÏÊ îáîâ’ÿçêîâå
Ãð/ð: ïîäîáîâèé (1/2)
äåííèé (2/2)

096-960-15-15
096-461-81-69
Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

ÎÕÎÐÎÍÖ²
Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

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

Ðåñòîðàííîãîòåëüíîìó êîìïëåêñó
òåðì³íîâî ïîòð³áåí

Ñòîëÿðïëîòíèê

067-971-87-44

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

Âîäèòåëè
êàò. Ñ

Âîäèòåëü
ïîãðóç÷èêà

Ãðóç÷èê
ì/ð: ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî, 222

098-532-28-58
Запрошуємо на роботу

Продавця
Охоронця
Спiвробiтника
м’ясного цеху
вул. 20 рокiв Перемоги, 43Д

Звертатися за тел.

Запрошуємо на роботу
пр. Олександра Поля, 11

ПРОДАВЦIВ

Запрошуємо на роботу

067-136-77-47

пров. Парусний, 10Д

067-622-78-78
4

Мийниця посуду потрібна в кафе. Графік 3/3 з
8.30 до 22.00. ЗП 450 грн./
зміна,
зателефонувати:+38(067)634-59-39
Обвальник, ул. Глинки, 2,
позвонить: +38(099)400-4395
Пекарь, в кондитерський
цех, бажано чоловік, з/п
700-900 грн./зміна, теплий,
затишний цех, злагоджений
колектив, гарячі обіди за
рахунок підприємства, своєчасна оплата праці, з/п 2
рази в місяць, оф. оформлення, соцпакет, місце роботи: р-н пр. Гагаріна, зателефонувати: пн.-пт., з 9:00 до
18:00, +38(067)971-87-44
Пекарi,
зателефонувати:
+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95

067-845-42-89

òåë. 097-776-87-90

Продавця
Поварам’яса

Кухонные работники, в
школы и сады города, позвонить: +38(096)626-04-02 ,
+38(099)742-21-27

Запрошуємо на роботу
пр. Героїв (ж/м Перемога, 4)

Продавця
Охоронця
Прибиральника
(099) 400-43-95

Повара,
в
школы
и
сады города, позвонить:
+38
(096)626-04-02
,
+38(099)742-21-27
Тiстороби,
зателефонувати:
+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95
Формувальники тiста, зателефонувати: +38(056)79406-92, +38(067)634-15-95
Спiвробiтник
м’ясного
цеху, вул. 20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати:
+38(067)845-42-89

www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ
Комiрник,
зателефонувати:
+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95

Водій, категорії Е,С, на
самоскид, з/п від 15000
грн.+премії, Робота по м.
Дніпро та Дніпропетровській
обл., тел. +38(098)970-94-05
, телефонувати пн.-пт. з 9.00
до 18.00.
Водій,
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ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Водій-далекобійник. Без
шкідливих звичок, чесний, порядний. Досвід роботи на груз. DAF, Scania,
причепи-тенти
(штора),
двадцятки. Повна зайнятість, по Україні. Достойна З/П, зателефонувати:
+38(095)286-51-99 , пн.-птн.

категорії

Е,С,

на

самоскид, з/п від 15000
грн.+премії, Робота по м.
Дніпро та Дніпропетровській
обл., тел. +38(098)970-9405, телефонувати пн.-пт. з
9.00 до 18.00.
СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ, под план для
работы в такси, Авто: “ЗАЗ”
Lanos, ЗАЗ” Vida, позвонить:
+38(067)632-62-54

8:00-16:00, Ірина.
Водители, кат. С, позвонить: +38(098)532-28-58
ВОДИТЕЛИ, кат. В, позвонить: +38(099)094-43-56
Водii, кат. ВС, зателефонувати: +38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95
Водитель

погрузчика,

без о/р, обучение, оф. трудоустройство, социальный
пакет, достойная з/п, позвонить: +38(067)439-10-83
Водитель погрузчика, позвонить: +38(098)532-28-58
ВОДИТЕЛЬ, в офис, со
своим авто (грузовой бус
по типу Hyndai H1, Renault
Trafic,

Mercedes

Vito,

Volkswagen Caddy), доставка электроинструмента по
городу, з/п от 18000 грн.,
официальное оформление,
позвонить: +38(099)447-7554 , +38(067)560-20-60
Водитель, кат. ВС, позвонить:+38(050)713-20-04.
ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙЩИК, кат. С,Е, позвонить:
+38(063)797-06-86
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Водитель погрузчика, позвонить: +38(098)532-28-58
Газорізальник, місце роботи: с.м.т. Самарівка, зателефонувати: +38(0562)36-0618, +38(067)522-26-47, зателефонувати: пн.-пт., з 9.00
до 18.00.
ЕЛЕКТРИК,

6,5

розряду,

місце роботи: с.м.т. Самарівка,
зателефонувати:
+38(0562)36-06-18,
+38(067)522-26-47, зателефонувати: пн.-пт., з 9.00 до
18.00.
Електрик,
зателефонувати:
+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95
Електромонтер, Дніпровському кабельному заводу
«Енерго», місце роботи - с.
Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)730-7071 , +38(098)911-41-00
КАРТОНЩИК, з/п 5500 грн.
за 15 змін, зателефонувати:
+38(096)228-65-85

№03(718) 27.01.21-02.02.21

ÐÎÁÎÒÀ
Майстер механічної ділянки, місце роботи: с.м.т.
Самарівка,
зателефонувати:
+38(0562)36-06-18,
+38(067)522-26-47,
телефонувати: пн.-пт., з 9.00 до
18.00.
ОПЕРАТОР моечного комплекса, заработная плата от
10000 грн., график 2/2, ул.
Байкальская 9/21, позвонить: +38(095)282-73-34
Операторы на производственную линию, без о/р,
обучение, оф. трудоустройство, социальный пакет,
достойная з/п, позвонить:
+38(067)439-10-83
ОПЕРАТОРЫ на производственную линию, на линию
по переработке полимеров,
график работы: посменно,
м/р: с. Партизанское, Днепровский район, доставка
транспортом предприятия,
позвонить: +38(096)730-9423 , +38(067)791-93-45
Пакувальники, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
Подсобный рабочий, без
о/р, обучение, оф. трудоустройство, социальный
пакет, достойная з/п, позвонить: +38(067)439-10-83
Поклейщик
дорожных
знаков, работа на производственном
участке,
тел.+38(056)789-3563,
+38(067)565-00-13,
+38(067)563-46-65.
Помощник маляра (с обучением), в цех легких металлоконструкций, график работы: с 8.00 до 18.00 пн.-пт.,
официальное оформление,
позвонить: +38(097)380-5037, Валентина.

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ,
з/п
5500 грн. за 15 змін, зателефонувати: +38 (096)22865-85
Різнороб на дільницю
ГТВ(РТИ), місце роботи:
с.м.т. Самарівка, зазателефонувати: +38(0562)36-0618, +38(067)522-26-47, зателефонувати: пн.-пт., з 9.00
до 18.00.

Токарі для роботи на
станках ДИП-500. Лівий
берег. Оплата відрядна,
щотижня,
зателефонувати:
+38(066)571-02-74,
+38(067)898-53-97.
ШВЕЯ,
позвонить:
+38(097)893-22-81,
+38
(099)340-80-19,
+38
(099)094-43-56

В школы и сады города
требуются:

Заведующий
производством
Повара
Кухонные работники
096-626-04-02, 099-742-21-27
ООО “Могис” требуются:

17 ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА
МЕНЕДЖЕР
по продаже спецодежды
ВОДИТЕЛИ, кат.В
(099)094-43-56

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ, з/п 12000-15000
грн., оплата своевременно, без задержек, место
работы: левый берег, позвонить:
+38(073)407-0807,
+38(096)284-46-94,
+38(095)638-90-05
СБОЩИК мебели, с о/р, з/п
от 10000 до 20000 грн., зазателефонувати: +38(093)54499-03.
Слесарь-сборщик
(гибка, сверловка) , в цех легких
металлоконструкций,
график работы: с 8.00 до
18.00 пн.-пт., официальное
оформление,
позвонить:
+38(097)380-50-37, Валентина.
Слюсар-ремонтник,
Дніпровському кабельному заводу «Енерго», місце роботи
- с. Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)73070-71, +38(098)911-41-00
Слюсар-ремонтник, з ремонту металообробних верстатів, місце роботи: с.м.т.
Самарівка, зазателефонувати:
+38(0562)36-06-18,
+38(067)522-26-47 , зателефонувати: пн.-пт., з 9.00 до
18.00.
СТОЛЯР, с о/р, з/п от 10000
до 20000 грн., зателефонувати: +38(067)566-89-62.

ШВЕЯ
(097)893-22-81
(099)340-80-19

Охоронець, пр. Героев (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(099)400-43-95
Охоронець, ул. Глинки, 2,
позвонить: +38(099)400-4395
Охоронники
торгового
залу, на постійну роботу, у
мережу магазинів «Аврора», гнучкий графік, офіційне працевлаштування, своєчасна заробiтна плата, зателефонувати: +38(093)17075-58,
+38(066)170-94-58,
+38(067)617-07-58
Охоронці,
охоронному
підприємству, графік роботи: подобово і вахтовим
методом,
зателефонувати:
+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ,
з/п
5500 грн. за 15 змін, зателефонувати: +38 (067) 23380-23
№03(718) 27.01.21-02.02.21

Технологи,
зателефонувати:
+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95

Для Вас підробіток 3-4 години, 450 грн. в день, т.066777-35-30, 096-578-31-96.

РОБОТА

мийницяприбиральниця ПРИБИРАЛЬНИЦI
ПОТРІБНІ:

гр. р.: деннi/нiчнi змiни
з/п 400-450 грн.,
за 12 робочих годин

Місце роботи: р-н парку Шевченка
Телефонувати з 10.00 до 18.00

066-614-77-77

КАРТОНЩИКИ
з/п 5000 грн.
за 15 змін

тел. (096)228-65-85

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³:

Òiñòîðîáè
Ôîðìóâàëüíèêè òiñòà
Ñåñòðà ìåäè÷íà
Åëåêòðèê
Ïàêóâàëüíèêè
Êîìiðíèê
Ïðèáèðàëüíèêè
Ïåêàði
Âîäii êàò.ÂÑ
Òåõíîëîãè

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

Підробіток. Дохід до 500
грн. в день, т.067-793-07-89,
050-629-80-66.

(067) 233-80-23

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

Охранник, ул. Кондратюка,
8, позвонить: +38(067)20178-78

Столяр-плотник, ресторанно-готельному
комплексу,
позвонить: +38(097)776-8790

з/п 5500 грн. за 15 змін

ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ
ÏÎÄÄÎÍÎÂ

òåë. 794-06-92, 067-634-15-95
Требуется

Прибиральники, зателефонувати: +38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95

ПРИБИРАЛЬНИЦI
ДВIРНИК

ÑÁÎÐÙÈÊÈ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ

Охранник,
срочно
требуется, правый и левый
берег, г. Днепр, позвонить:
+38(096)080-91-47,
+38(063)353-48-41
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ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ- ÏÎÊËÅÉÙÈÊ
äîðîæíûõ çíàêîâ
ДАЛЬНОБОЙЩИК
кат. С,Е

тел. (063)797-06-86

www.t-rezerv.dp.ua

работа на производственном
участке

òåë. (056)789-35-63
(067)565-00-13
(067)563-46-65
5

Підробіток для всіх. Дохід
до 450 грн. в день, т.098408-47-79, 066-334-31-14.
Робота для порядної і інтелігентної жінки, т.096-24536-11
Вантажник, Дніпровському
кабельному заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка,
зателефонувати: +38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00
Грузчик, бул. Европейский,
1Д, позвонить: +38(099)13760-18
Грузчик,
позвонить:
+38(098)532-28-58
Грузчик, пр. Мира, 61А, позвонить: +38(066)103-10-12
Грузчик, ул. Акинфеева, 9,
р-он парка Шевченко, позвонить: +38(067)250-17-10
ГРУЗЧИКИ, на линию по
переработке
полимеров,
график работы: посменно,
м/р: с. Партизанское, Днепровский район, доставка
транспортом предприятия,
позвонить: +38(096)730-9423 , +38(067)791-93-45
Двірник, з/п 5500 грн. за 15
змін, зателефонувати: +38
(067) 233-80-23
Додатковий дохід в офісі
(3-4 години в день). Оплата
до 500 грн. в день, т.099266-92-44, 068-923-63-10.
Касир-оцінювач, в ломбард, з/п від 10000 грн., р-н
роботи: м. Дніпро, знан-

ня ПК обов’язкове, графік
роботи: подобовий (1/2),
денний (2/2), зателефонувати:
+38(096)960-15-15,
+38(096)461-81-69
Мийниця-прибиральниця, гр. р.: деннi/нiчнi змiни,
з/п 400-450 грн., за 12 робочих годин, місце роботи:
р-н парку Шевченка, телефонувати з 10.00 до 18.00,
+38(066)614-77-77
Милі чарівні співробітниці запрошуємо в дружний колектив! ЗП від 30
тис на місяць. Виплати
щодня. Зручний графік
відвідування. Робота є
завжди! Надаємо житло.
0685043191, 0973951621
МОЛОДИЙ пенсіонер в
офіс. Оплата до 12 тис. грн.
та вище. т.097-323-87-21,
095-169-35-76.

РАБОЧИЕ, на линию по
переработке

полимеров,

график работы: посменно,
м/р: с. Партизанское, Днепровский район, доставка
транспортом

предприятия,

позвонить: +38(096)730-94-

Разнорабочий

(женщина,

на изготовление крючков),
в цех легких металлоконструкций, график работы: с

Підробіток. Від 18 років і
без обмежень. Дохід до 450
грн. в день, т.098-004-71-38.
Прибиральник, пр. Героев
(ж/м Перемога, 4), зателефонувати: +38(099)400-4395

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

циальное оформление, позвонить: +38(097)380-50-37
, Валентина.
Робота або підробіток. Від
пенсіонера

до

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

Менеджер (управитель),
з/п 8 000 грн.

– on-line. Від 500 грн. в день,
т. 096-259-07-76.

ДЕРЕВЯННЫХ

ДОНОВ,
грн.,

ПОД-

з/п

12000-15000

оплата

своевремен-

работы: левый берег, позвонить:
07,

Кухар, з/п 10 000 грн.

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

Лікар-статистик, з/п 8
000 грн.

+38(095)638-90-05

Маляр, з/п 14 000 грн.

Машиніст бульдозера
(будівельні роботи), з/п
11 250 грн.

Уборщица, ул. Акинфеева,
9, р-он парка Шевченко, позвонить: +38(067)250-17-10

Машиніст екскаватора
одноковшового, з/п 11
530 грн.

Цікава робота. Офіс. Дружний

колектив.

Дохід

до

13000 грн. + премії, т.068-

ШВЕЯ,

позвонить:

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

Начальник відділення,
з/п 7 000 грн.

+38(073)407-08+38(096)284-46-94,

Методист, з/п 8 000 грн.

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

студента.

Можлива віддалена робота

КИ

Інспектор кредитний, з/п
10 000 грн.

Машиніст крана (кранівник), з/п 12 000 грн.

Начальник відділу, з/п 10
000 грн.

Начальник електропідстанції (групи електропідстанцій), з/п 10 000
грн.

Обрубувач, з/п 16 000 грн.

Машиніст мийних машин, з/п 10 000 грн.

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

Машиніст різальних ма-

Оператор верстатів з

982-48-50, 066-558-64-48.
Прибиральниці в гіпермаркет, АНД р-н. Графік 2/2, 8:00-20.00 або
20.00-8.00. ЗП 4800-6500
грн.,
зателефонувати:
+38(099)515-54-18

шин, з/п 15 000 грн.

8.00 до 18.00 пн.-пт., офи-

но, без задержек, место
Підробіток в офісі, від 18
років. Без обмежень віку.
Оплата гідна, т.098-720-7453.

Дніпровський міський
центр зайнятості

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

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИОхоронець, вул. 20 років
Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(067)845-42-89

ÐÎÁÎÒÀ

+38(097)893-22-81,+38
(099)340-80-19,+38
(099)094-43-56

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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ÐÎÁÎÒÀ

ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

програмним керуванням, з/п 12 000 грн.

Продавець-консультант,
з/п 6 455 грн.

Слюсар-сантехнік, з/п 9
000 грн.

Оператор котельні, з/п
6 500 грн.

Психолог, з/п 7 000 грн.

Слюсар-складальник
двигунів, з/п 10 000 грн.

Оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м’ясних продуктів), з/п 10
000 грн.

Різальник металу на
ножицях і пресах, з/п 9
500 грн.

Спеціаліст державної
служби (місцевого самоврядування), з/п 10
500 грн.

Сестра медична (брат
медичний), з/п 10 000 грн.
Стрілець, з/п 10 600 грн.

Оператор лінії у виробництві харчової продукції (перероблення чаю,
кави, какао та шоколаду), з/п 6 105 грн.

Сестра медична операційна (брат медичний
операційний), з/п 7 000
грн.

Оператор птахофабрик
та механізованих ферм,
з/п 8 200 грн.

Слюсар аварійно-відбудовних робіт, з/п 9 998
грн.

Оператор розфасовувально-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.

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ
ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

ÃÀÇÎÐIÇÀËÜÍÈÊ
ÅËÅÊÒÐÈÊ
5,6 ðîçðÿäó

ÌÀÉÑÒÅÐ

ìåõàíi÷íîi äiëÿíêè

ÐiÇÍÎÐÎÁ

íà äiëüíèöþ ÃÒÂ(ÐÒÈ)

ÑËÞÑÀÐ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ

ç ðåìîíòó ìåòàëîîáðîáíèõ âåðñòàòiâ
Ì³ñöå ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà

Слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів, з/п 10
000 грн.

Слюсар з ремонту та
обслуговування систем
вентиляції та кондиціювання, з/п 11 603 грн.

Слюсар-дизеліст, з/п 10
000 грн.

Стропальник, з/п 10 000
грн.

Стругальник, з/п 9 500
грн.

Судовий експерт, з/п 12
915 грн.

Терміст, з/п 10 000 грн.

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

Товарознавець, з/п 6
584 грн.

Токар, з/п 25 000 грн.
Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, з/п 10 000 грн.

Слюсар-інструментальник, з/п 10 000 грн.

ÐÎÁÎÒÀ

Токар-розточувальник,
з/п 16 000 грн.

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

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

№03(718) 27.01.21-02.02.21
Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007
Çàñíîâíèê: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Фахівець з публічних
закупівель, з/п 7 486 грн.

Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
Àäðåñà: 49000, 49000, ì. Äí³ïðî,
âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,
îô³ñ 412
òåë./ôàêñ: +38(056)767-16-35 (34,38)
e-mail: t_rezerv@ukr.net
Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.

Фрезерувальник, з/п 15
000 грн.

№03(718) 27.01.21-02.02.21

Вакансії Павлоградського міськрайонного центру зайнятості

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

Токар, з/п 12 400 грн., виконання токарних робіт згідно з посадовою інструкцією.

Електромонтер з ремонту повітряних станцій, з/п
6 215 грн, обслуговування
електромереж зовнішнього освітлення. Додаткова
інформація за телефоном
(0566)69-65-06.

Машиніст бульдозера,
з/п 10 517 грн., посвідчення машиніста бульдозера.
Додаткова інформація за
телефоном (0566)69-65-06.

Рихтувальник кузовів,
з/п 6 000 грн., додаткова
інформація за телефоном
(0566)69-65-06.

Підсобний робітник, з/п 6
000 грн., для осіб з інвалідністю, додаткова інформація
за телефоном (0566)6965-06.
Вакансії Синельниківської міськрайонної філіії
Дніпропетровського
ОЦЗ

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

Електромонтер з ремонту
та обслуговування електроустаткування, здійснює кап.
ремонт електроустаткування
будь-якого призначення
всих типів і габаритів, з/п
5000 грн., тел. 566-34-3614.

Вакансії Нікопольського
МРЦЗ

Начальник цеху, з/п 19
500 грн., контроль якості
продукції, що випускається.
Додаткова інформація за
телефоном (0566)69-65-06.

Інженер-будівельник, з/п
6 000 грн., будівельні роботи, для осіб з інвалідністю.
Додаткова інформація за
телефоном (0566)69-65-06.

Електрик дільниці, з/п
8 000 грн., обслуговування
електромереж. Додаткова
інформація за телефоном
(0566)69-65-06.

Машиніст крана металургійного виробництва, з/п 11
725 грн., керування краном.
Додаткова інформація за
телефоном (0566)69-65-06.

Різальник труб та заготовок, з/п 13 038 грн., різання труб на мірні довжини.
Додаткова інформація за
телефоном (0566)69-65-06.

Травильник, з/п 12 218
грн., травлення труб з різних металів. Додаткова інформація за телефоном
(0566)69-65-06.

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000

Ôîðìàò À3

Швачка, з/п 10 000 грн.

Äçâîíèòè ïí.-ïò., ç 9.00 äî 18.00

òåë. (0562) 36-06-18,
(067)522-26-47

Юрисконсульт, з/п 11
600 грн.

Шліфувальник по дереву, з/п 10 000 грн.

Машиніст крана автомобільного, з/п 11 484 грн.,
посвідчення водія машиністу
крану. Додаткова інформація за телефоном (0566)6965-06.

www.t-rezerv.dp.ua

Тренер-викладач, з/п
6 000 грн., тренер з настільного тенісу. Додаткова
інформація за телефоном
(0566)69-65-06.
7

ÐÎÁÎÒÀ

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø Telegram êàíàë
Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿ â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!
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