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ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ
№03 (768) 26.01.2022 - 01.02.2022  

ЗДАМ В ОРЕНДУ
АВТОМОБІЛЬ

067-632-62-54

(під план для роботи в таксі)
АВТО: ЗАЗ Vida, Рено Логан, К а, Хюндайі

Запрошуємо
до новенького магазину

Адреса: пр. Д. Яворницького, 106

Продавця-
консультанта
Кухаря-універсала
Вантажника
063-787-81-04
096-110-42-62

Потрібні:

ÂÎÄ²¯
офіційне працевлаштування

097-916-78-70

кат. Е

Дзвоніть: 067-552-33-46, Влада

ÌÈÉÍÈÊÈ ÏÎÑÓÄÓ

У їдальню потрібні:

ÊÓÕÀÐ

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

5/2 з 7:00 до 16:00
55ЗП 00 грн (на руки)

5 2 6 15 3 1 3 7 7 00/ з :00 до : 0 або / з :00 до :
ЗП 8100 грн (на руки)

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

ÊÀÑÈÐÈ

ãàðÿ÷îãî òà ì'ÿñíîãî öåõó

5 2 7 16 0
62

/ з :00 до : 0
ЗП 00 грн (на руки)

ЕКСПЕДИТОРА

067-240-14-18

зі своїм авто
1,2-2,5 т

з/п 20 000-50 000 грн.

ІДС Аква Сервіс

Запрошуємо
на роботу

ВОД ЯI

з/п 12 000 грн.

067-321-96-95

ЕКСПЕДИТОРА

067-2 - -17 66 97

зі своїм авто
1,2-2,5 т

2 000-50 000 грндохід 2

ІДС Аква Сервіс
Запрошуємо

на роботу

ВОД ЯI

в д 1 00 грнз/п 3 5i

067- - -9321 96 5

Охоронна ф рма
запрошу

і
є на роботу в місті Дніпро

та Дніпропетровській області:

ОХОРОНЦ ВІ
� своєчасна виплата заробітної плати
� соціальний пакет
� забезпечення фірменним одягом

095-664-48-50

в ипо ул. В нокурова

(л в й берег)і и

в іпо ул. Юд на

(прав й берег)и

Потрібні

на склади

096-626-04-02

099-742-21-27

ВАНТАЖНИКИ

У школи та садки міста

потрібні:

Завідувач
виробництвом
Кухарі
Кухонні працівники

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

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

від 800 грн. за зміну + премія
Офіційне працевлаштування, соцпакет

067- -141-01 08

093-221-00-40

ПОТР БНІ І

на теплоізоляцію

Із досвідом роботи

Робота по Україні

Перевага

бригадам

від 3-4 осіб

Ізолювальники

Потрібні

0 - - -5850 320 54
093-911-30-14

Водії
кат. С, ,Е D

ТОВ Завод Полімерних Виробів Фарутті

тел. (056)789-46-0 , 096 693-64-347  ( )

Комірник
Оператор ТПА
Технолог лиття
пластмас

Складальник пластикових виробів

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

Hyndai Ex8
Р бота в 2 м н :о з і и

з 4.00 до 14.00
20.00 до 4.00з

З/ : 000 грн.П від 22

на наше грузове авто

ВОД -ІЙ ЕКСПЕДИТОР

автомобіль 2 тони
(максимальна цільно-

металева будка)

зі ї вантажним
і

сво м
автомоб лем

099-447-75-54  067-560-20-60,Оф ц оформлені ійне ня

м/р: ул. Байкальс ка, 4в ь

З/ : 000 грн.П від 35

Без шкідливих звичок

Підприємству потрібен

РІЗЬБЯР

СКЛА
(066)005-67-51

( , )Січеславська набережна 33

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

Кухаря
Пекаря

Продавця-
консультанта

Потрібні:

0 - - -50 283 39 40

ТОКАР ЧПУ

СЛЮСАР

ШЛІФУВАЛЬНИК

НАПЛАВНИК

5-6-го розряду

на круглошліфувальний
верстат по металу

металу

Графік 2/2 з 12:00 до 23:00
(Пт. та Сб. до 24:00)

:

5/2 з 9:00 до 18:00
є розвезення на таксі додому

з/п 40 грн. на годину (чистими)
7200 грн.

ГОСПОДИНЯ

(067) - - ,402 05 35 Марія

знаходимося в
ТЦ Міст Сіті, 2 поверх

в ресторан

В ресторан
The Loft gastropub

( )мийниця/прибиральниця

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

0 - 66- - 066 1 07 1 , 097-687-26-82

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

�
�

�

êîìïëåêòóâàëüíèêè
з/п 15 000 грн.

У зв'язку з розширенням
підприємству потрібні:

Місце роботи: Лівий берег,
ж/м Фрунзенський

І
067-632-94-99 вайбер
067-557-54-27, рина

Â -ÀÍÒÀÆÍÈÊÈ

з/п 18 000 грн.

ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐ

ÃÀÐß×À ÂÀÊÀÍÑ²ß
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СПІВРОБІТНИКИ, на ап-
течний склад, місце роботи: 
Лівий берег, досвід роботи 
не потрібен, ми гарантуємо: 
високу з/п без затримок, офі-
ційне працевлаштування з 
1-го дня, спецодяг за рахунок 
компанії, комфортне робоче 
місце, розвезення, зателе-
фонувати: +38(067)445-32-
92, Тетяна

Національна аптечна мере-
жа у зв’язку з розширенням 
штату запрошує на постійну 
роботу ПРОВІЗОРІВ, ФАР-
МАЦЕВТІВ, район вул. Лагір-
на, вул. Бальзака, вул. Багго-
вутівська, офіційне працев-
лаштування, високий рівень 
зарплати, повний соцпакет, 
зателефонувати: 080-050-
88-48 , +38(067)567-65-11 , 
+38(050)423-76-75 , Юлія.

10

Агентство нерухомості на-
бирає штат співробітни-
ків, з/п від 20000 грн., дос-
від роботи не обов’язковий, 
навчання, кар’єрне зростан-
ня, графік роботи гнучкий, 
Терміново!, 5 місць, зате-
лефонувати: +38(056)789-
08-03 , + 38(063)841-54-99, 
+38(050)903-79-83, Євген 
Анатолійович

МЕНЕДЖЕР зі збуту гір-
ничо-збагачувального об-
ладнання, 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

КАСИР, вул. Калино-
ва, 9а, зателефонувати: 
+38(063)787-81-04

КАСИР, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(099)508-
32-38

КАСИР, Донецьке шосе, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

КАСИР, пр. Героїв, 2 (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(050)957-69-08

КАСИР, пр. Миру, 61А, зате-
лефонувати: +38(066)103-
10-12

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

КАСИР, р-н Парус-Ко-
мунар, зателефонувати: 
+38(067)622-78-78

КАСИР, ТЦ «Неоплаза», за-
телефонувати: +38(099)778-
05-20 , +38(050)957-69-08

КАСИРИ, в їдальню, Лівий 
берег, вул. Каштанова, 35, 
знаходимося на території за-
воду Інтерпайп НТЗ, графік 
5/2 з 7:00 до 16:00, умови: 
безкоштовне харчування; 
виплата ЗП 2 рази на місяць, 
ЗП 9200 грн. (чистими), дзво-
ніть +38(067)552-33-46 , Вла-
да

КАСИРИ, вул. Глінки,2, 
ТЦ «Мост Сіті», до ново-
го магазину, зателефону-
вати: +38(067)201-78-78 , 
+38(066)869-34-11

КАСИРИ, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Міріада», до ново-
го магазину, зателефону-
вати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

КАСИРИ, вул. Паніка-
хи, 15, зателефонувати: 
+38(068)251-14-13

ОХОРОНЕЦЬ, вул. 20 років 
Перемоги, 43Д (Прид-
ніпровськ), зателефонувати: 
+38(068)783-77-97

Підробіток від 2-5 годин на 
день. До 400 грн на день, 
т.093-309-35-34

ПРОДАВЕЦЬ ГАСТРО-
НОМІЇ, 12 квартал, вул. 
Кротова, зателефонувати: 
++38(068)783-77-97

ПРОДАВЕЦЬ, 12 квартал, 
вул. Кротова, зателефонува-
ти: +38(068)783-77-97

ПРОДАВЕЦЬ, вул. 20 років 
Перемоги, 43Д (Прид-
ніпровськ), зателефонувати: 
+38(068)783-77-97

ПРОДАВЕЦЬ, вул. Кали-
нова, 9а, зателефонувати: 
+38(063)787-81-04

ПРОДАВЕЦЬ, вул. Набереж-
на Перемоги, 56А, вул. Ури-
цького, 6А, зателефонувати: 
+38(063)198-68-90

ПРОДАВЕЦЬ, вул. Паніка-
хи, 15, зателефонувати: 
+38(068)251-14-13

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

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

ПРОДАВЕЦЬ, пр. Героїв, 2 
(ж/м Перемога, 4), зателефо-
нувати: +38(050)957-69-08

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

19

Робота студентам, з/п від 
6000 грн., вільний графік, 
кар’єрне зростання, термі-
ново!, 5 вакантних місць, 
Євген Анатолійович, зате-
лефонувати: +38(056)789-
08-03 , +38(063)841-54 -99 
+38(050)903-79-83

СПІВРОБІТНИКИ, на ап-
течний склад, місце роботи: 
Лівий берег, досвід роботи 
не потрібен, ми гарантуємо: 
високу з/п без затримок, офі-
ційне працевлаштування з 
1-го дня, спецодяг за рахунок 
компанії, комфортне робоче 
місце, розвезення, зателе-
фонувати: +38(067)445-32-
92, Тетяна

01

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

02

АГРОНОМ, з/п 18000 грн., за-
телефонувати: +38(067)306-
38-94

ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
місце роботи: смт Самарів-
ка, дзвонити пн.-пт. з 9.00 до 
18.00 за тел.: +38(0562)36-
06-18 , +38(067)522-26-47

КОНСТРУКТОР СТОЛЯР-
НИХ ВИРОБІВ, на дерево-
обробне виробництво, зате-
лефонувати: +38(067)485-
52-88

КРЕСЛЯР, на деревооброб-
не виробництво, зателефо-
нувати: +38(067)485-52-88

ОБЛІКОВЕЦЬ НА ВИРОБ-
НИЦТВО, виробничому під-
приємству, район роботи: 12 
квартал, зателефонувати: 
+38(050)453-41-52

ТЕХНОЛОГ ЛИТТЯ ПЛАСТ-
МАС, м. Дніпро, ж/м Захід-
ний, повна зайнятість, офі-
ційне працевлаштування, за-
телефонувати: +38(056)789-
46-07 , +38(096)693-64-34   

08

Робота на неповний робочий 
день для людини з серед-
ньою спеціальною або ви-
щою освітою. До 450 грн на 
день, т.096-490-12-54

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÒÎÐÃ²ÂËß

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

СПІВРОБІТНИКИ
для роботи

у службі охорони
графік роботи 12 годин

дві ночі через дві,
з 19:00 до 7:00

оплата 500 грн. вихід

На постійну роботу
потрібні

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

Досвід роботи не потрібен

ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÊÈ
на аптечный склад

потр бні і

Місце роботи: Лівий берег

067-4 - ,45 32-92 Тетяна

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

Запрошуємо на роботу:

р-н Донецького шосе

тел. 0 - - -66 103 10 12

ОХОРОНЦІВ
ВАНТАЖНИКА
КАСИРА

Запрошуємо на роботу

( . , )вул Панікахи 15

06 - - -8 251 14 13

Касира
Продавця
Вантажника

Ïðîäàâöÿ

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Êóõàðÿ

Êàñèðà

Îõîðîíöÿ

(пр. , 1 )Д. Яворницького 06

Новий магазин
запрошує на роботу

0 - - -99 429 77 92

�ПРОДАВЦЯ-
КОНСУЛЬТАНТА

І�КУХАРЯ-УН ВЕРСАЛА
ВАНТАЖНИК В� І

Бажаний досвід роботи, працевлаштування згідно КЗпП
Місце роботи: пр.Слобожанський (пр.газ.«Правда»)

Дистриб'юторська компанія прийме на постійну роботу:

067-558-01-10

П -РОДАВЦЯ КОНСУЛЬТАНТА

АВТОСЛЮСАРЯ

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКА
( )вантажник

магазин «КЕЛИХ» на «С і -2»у ок л

ЕКСПЕДИТОРА

з/п 00 - 1 000 грн.90 2

Проживання: Лівий берег
вул. Лугівська, 255
ж/к Воронцовський

0 -7 - - , 067-694-05-4995 55 55 10

АДМІНІСТРАТОР-
ПОКОЇВКА

подобових квартир

В Апарт-готель «Dob.in.ua»
потр бнаі

Гр/р: 3/3 (8.00-21.00, 18 робочих днів)
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ПРОДАВЕЦЬ, р-н Парус-Ко-
мунар, зателефонувати: 
+38(067)622-78-78

ПРОДАВЕЦЬ, р-н пр. Гагарі-
на, ТЦ «Нагорний», зателе-
фонувати: +38(066)112-86-65

ПРОДАВЕЦЬ, ТЦ «Не-
оплаза», зателефонува-
ти: +38(099)778-05-20 , 
+38(050)957-69-08

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, вул. 
Акінфієва, 9, р-он парку 
Шевченка, зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, до нового магазину! 
пр. Д. Яворницького, 106,  за-
телефонувати: +38(099)429-
77-92

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, Запрошуємо до но-
венького магазину! Адреса: 
пр. Д. Яворницького, 106, за-
телефонувати: +38(063)787-
81-04 , +38(096)110-42-62

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, пр. Героїв, 11, зателе-
фонувати: +38(063)198-68-
90

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, Січеславська набе-
режна, 33, зателефонувати: 
+38(063) 198-68-90

ПРОДАВЦІ, вул. Глінки,2, 
ТЦ «Мост Сіті», до ново-
го магазину, зателефону-
вати: +38(067)201-78-78 , 
+38(066)869-34-11

ПРОДАВЦІ, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Міріада», до ново-
го магазину, зателефону-
вати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

Робота з хорошим графі-
ком (3-4 години на день) і 
стабільним доходом до 18 
тис. грн, т.096-259-07-76

Робота, підробіток 3-4 годи-
ни на день, т.093-436-18-72, 
068-024-22-74

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ, 12 
квартал, вул. Кротова, зате-
лефонувати: +38(068)783-
77-97

Торгові агенти у велику 
компанію, з/п від 8000 грн., 
кар’єрне зростання, гнучкий 
графік, Терміново!, зателе-
фонувати: +38(056)789-08-
03 , +38(063)841-54-99 , Єв-
ген Анатолійович

12

ВАНТАЖНИКИ на склади, 
по вул. Винокурова (лівий 
берег), на вул. Юдіна (пра-
вий берег), зателефону-
вати: +38(096)626-04-02, 
+38(099)742-21-27

ДРІЖДЖОВИКИ, зателефо-
нувати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

ЗАВІДУВАЧ ВИРОБНИ-
ЦТВА, у школи та сад-
ки міста, зателефонува-
ти: +38(096)626-04-02 , 
+38(099)742-21-27

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

КУХАР ВІДКРИТОЇ КУХ-
НІ, вул. Глінки, 2, ТЦ «Мост 
Сіті», до нового магазину, за-
телефонувати: +38(067)201-
78-78 , +38(066)869-34-11

КУХАР ВІДКРИТОЇ КУХНІ, 
вул. О. Поля,11, ТЦ «Міріа-
да», до нового магазину, за-
телефонувати: +38(050)957-
69-08 , +38(067)136-77-47

КУХАР ТА ПРОДАВЕЦЬ 
продуктів харчування, 
т.067-275-82-15, 068-637-27-
95

КУХАР, 12 квартал, вул. 
Кротова, зателефонувати: 
+38(068)783-77-97

КУХАР, в кейтерингову ком-
панію, в Центрі, гр./р.: 3/3, за-
телефонувати: +38(096)626-
04-02 , +38(099)742-21-27

КУХАР, вул. Набережна 
Перемоги, 56А, вул. Уриць-
кого, 6А, зателефонувати: 
+38(063)198-68-90

КУХАР, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(099)508-
32-38

КУХАР, Донецьке шосе, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

КУХАР, пр. Миру, 61А, зате-
лефонувати: +38(066)103-
10-12

КУХАР, пр-т Гагаріна, 117, за-
телефонувати: +38(099)027-
29-20

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

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

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

КУХАР, ТЦ «Неоплаза», за-
телефонувати: +38(099)778-
05-20 , +38(050)957-69-08

КУХАРІ, зателефонува-
ти: +38(096)626-04-02, 
+38(099)742-21-27

КУХАР-М’ЯСА, р-н Па-
рус-Комунар, зателефонува-
ти: +38(067)622-78-78

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
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КУХАР-УНІВЕРСАЛ, до но-
вого магазину! пр. Д. Яворни-
цького, 106,  зателефонува-
ти: +38(099)429-77-92

КУХАР-УНІВЕРСАЛ, Запро-
шуємо до новенького мага-
зину! Адреса: пр. Д. Явор-
ницького, 106, зателефону-
вати: +38(063)787-81-04 , 
+38(096)110-42-62

КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ, за-
телефонувати: +38(096)626-
04-02, +38(099)742-21-27

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

ОБВАЛЬНИК, 12 квартал, 
вул. Кротова, зателефонува-
ти: +38(068)783-77-97

ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ, з/п 
висока, офіційне працевлаш-
тування, зателефонувати: 
+38(093)406-59-87 , Михай-
ло, +38(067)506-91-26 , Мак-
сим

ОФІЦІАНТ, компанія пропо-
нує: гнучкий графік роботи, 
своєчасну оплату праці, без-
коштовні обіди, зателефону-
вати: +38(067)611-13-23

ПЕКАР, вул. Акінфієва, 9, 
р-он парку Шевченка, зате-
лефонувати: +38(099)429-
77-92

ПЕКАР, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(099)508-
32-38

ПЕКАР, пр. Героїв, 2 (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(050)957-69-08

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

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

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

ПЕКАР, ТЦ «Неоплаза», за-
телефонувати: +38(099)778-
05-20 , +38(050)957-69-08

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

ПЕКАРІ, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Міріада», до ново-
го магазину, зателефону-
вати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

ПОВАР гарячого та м’ясного 
цеху, до їдальні, Лівий берег, 
вул. Каштанова, 35, знахо-
димося на території заводу 
Інтерпайп НТЗ, графік 5/2 з 
6:00 до 15:30 або 1/3 з 7:00 
до 7:00, умови: безкоштов-
не харчування; виплата ЗП 
2 рази на місяць, ЗП 9200 
грн. (чистими), дзвоніть 
+38(067)552-33-46 , Влада

Водія навантажувача
Коваля
Оператора верстата ЧПУ
Різноробочого

Компанія ТОВ НВП «РІЧ»
запрошує на роботу:

Звертатись у робочі дні з 9.00 до 17.00

ОПЛАТА: двічі на місяць (аванс, зарплата)
АДРЕСА: м. Дніпро, вул. Мічуріна, 9

(0 ) - -67 534 39 37за тел.

(гаряче, холодне штампування)

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

Кухарі
відкритої кухні

Продавці
Касири
Пекарі

0 - - -67 201 78 78

066-869-34-11

До нового магазину

Потрібні на роботу

вул О. Поля 1, ТЦ «Міріада». , 1

050-957-69-08

067-136-77-47

відкритої кухні
Кухарі

Продавці
Касири
Пекарі
До нового магазину

Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А

вул. Урицького, 6А

Прибиральника
0 - - -63 198 68 90

Продавця

Кухаря

Запрошуємо на роботу
(р-н пр. Гагаріна ), ТЦ «Нагорний»

0 - - -66 112 86 65

Касира
Кухаря

Пекаря
Продавця

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В СУПЕРМ РКЕТА :

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ/КІВ

Деталі за номером тел. (067)507-94-95, (067)233-80-23

та

ПАРКУВАЛЬНИКА
ВІЗКІВ з/п грн.

5500 - 6000з/п грн.
5500 - 6000

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

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

іРемонтник в
дерев'яних піддонів

Вантажник ві
Запрошуємо на постiйну роботу

і
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ВОДІЙ-МІЖНАРОДНИК, 
кат. «С», «Е», з д/р від 2 ро-
ків, наявність закордонного 
паспорту, вантажепереве-
зення: Україна-Росія-Укра-
їна, офіційне оформлення, 
з/п: відсоток + відрядні + 
преміальні, зателефонувати: 
+38(097)368-37-07

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВА-
ЧА, 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 автомобі-
лі КамАЗ, Газель (доставка 
балонів, заповнених про-
мисловими газами), з/п до-
говірна, звертатись з 8.00 до 
17.00, в робочі дні за теле-
фоном: +38(097)568-18-90 , 
+38(067)567-84-79

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР, зі 
своїм вантажним автомобі-
лем, автомобіль 2 тони (мак-
симальна цільнометалева 
будка), м/р: вул. Байкаль-
ська, 4, З/П: від 35 000 грн., 
офіційне оформлення, зате-
лефонувати: +38(099)447-
75-54 , +38(067)560-20-60

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР, зі 
своїм грузовим бусом від 8 
м.куб, товари господарчої 
групи, 9.00 - 18.00, 5/2, офі-
ційне 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., офіцій-
не оформлення, зателефо-
нувати: +38(099)447-75-54 , 
+38(067)560-20-60

ВОДІЯ навантажувача, м/р: 
с. Партизанське, Дніпров-
ський район, доставка тран-
спортом підприємства, зате-
лефонувати: +38(067)791-
93-45 +38(096)730-94-23

ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 13 
500 грн., зателефонувати: 
+38(067)217-66-97

ЗДАМ В ОРЕНДУ АВТОМО-
БІЛЬ (під план для роботи в 
таксі), АВТО: Рено Логан, Кіа, 
Хюндай, зателефонувати: 
+38(067)632-62-54

СЛЮСАРІ, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

ПОВАР СУШІ, компанія про-
понує: гнучкий графік робо-
ти, своєчасну оплату праці, 
безкоштовні обіди, зателе-
фонувати: +38(067)611-13-23

ПОВАР, компанія пропонує: 
гнучкий графік роботи, своє-
часну оплату праці, безко-
штовні обіди, зателефонува-
ти: +38(067)611-13-23

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, пр-т Гагаріна, 117, за-
телефонувати: +38(099)027-
29-20

Терміново! Потрібен ШАУ-
РМІСТ, т.050-669-92-94, Ми-
кола

ТЕХНОЛОГ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ, компанія 
пропонує: гнучкий графік 
роботи, своєчасну оплату 
праці, безкоштовні обіди, за-
телефонувати: +38(067)611-
13-23

ТІСТОРОБИ, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Ф О Р М У В А Л Ь Н И К И 
ТIСТА, зателефонува-
ти: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95
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КОМІРНИК, м. Дніпро, ж/м 
Західний, повна зайня-
тість, офіційне працев-
лаштування, зателефону-
вати: +38(056)789-46-07 , 
+38(096)693-64-34   

КОМІРНИК, пр. Героїв, 11, за-
телефонувати: +38(063)198-
68-90

КОМІРНИКИ, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

14

ВОДIЇ КАТ.ВС, зателефо-
нувати: +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., за-
телефонувати: +38(067)240-
14-18

ВОДІЇ кат Е, офіційне пра-
цевлаштування, зателефо-
нувати: +38(097)916-78-70

ВОДІЇ, кат. С,Е,Д, зателефо-
нувати: +38(050)320-54-58 , 
+38(093)911-30-14

ВОДІЙ (неповна зайнятість), 
кондитерському виробни-
цтву на постійну роботу, м/р: 
ж/м Західний, зателефонува-
ти: +38(066)486-77-13

15

АВТОСЛЮСАР, робота по-
стійна, бажаний досвід робо-
ти, працевлаштування згідно 
КЗпП, місце роботи: про-
спект Слобожанський (пр.
газ. «Правда»), зателефону-
вати: +38(067)558-01-10

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВА-
ЧА, 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 ка-
бельному заводу «Енерго», 
місце роботи - с. Новоо-
лександрівка, зателефону-
вати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

ГАЛЬВАНИК, відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криво-
різька, 22, каб.14, зателефо-
нувати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

ЕКСКАВАТОРНИКИ, JSB, з/п 
1000 грн. на день, зателефо-
нувати: +38(067)306-38-94

ЕКСПЕДИТОР, робота по-
стійна, бажаний досвід робо-
ти, працевлаштування згідно 
КЗпП, місце роботи: про-
спект Слобожанський (пр.
газ. «Правда»), зателефону-
вати: +38(067)558-01-10

ЕЛЕКТРИК, 5-го розряду, 
виробничому підприємству, 
район роботи: 12 квартал, за-
телефонувати: +38(050)453-
41-52

ЕЛЕКТРИК, на деревооброб-
не виробництво, зателефо-
нувати: +38(067)485-52-88

ЕЛЕКТРИКИ, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ від-
діл кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, зате-
лефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, кон-
дитерському виробництву 
на постiйну роботу, м/р: ж/м 
Західний, зателефонувати: 
+38(066)486-77-13

ЕЛЕКТРО-МОНТЕР, кат. В,С, 
Дніпровському кабельному 
заводу «Енерго», місце робо-
ти - с. Новоолександрівка, за-
телефонувати: +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00
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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

На постійну роботу
потрібні

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

Рекламній агенції
на постійну роботу

потрібні

з досвідом роботи

068-783-05-86

із зовнішньої реклами
МАКЕТЧИКИ

р-н: ул. Титовав

з/п 700-800 грн в день

050-346-58-77, Натал яі

експедитор
зі своїм грузовим бусом

від 8 м.куб.

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

Вод -ій

р-н 12 Квартал

тел. 067-569-76-34

Вантажники

граф к р бот :
е ь/2 н чь, 4

і о и
2 д н і вихідних

виробничої лінії

У зв'язку з розширенням
кондитерському підприємству
на постійну роботу потрібні:

Оператори

графік: з 8.00 до 20.00, 4/4

Сл сар -ремонтникию і
граф к р бот :

е ь/2 н чь, 4
і о и

2 д н і вихідних

Різноробочі
граф к р бот :

е ь/2 н чь, 4
і о и

2 д н і вихідних

Істопник

Запрошуємо на роботу

Продавця

Звертатися за тел.

вул. 20 рок в Перемоги, 43Дi
і(Придн провськ)

068-783-77-97

Охоронця

Вантажника

ОХОРОННИКА

ПРОДАВЦЯ

КАСИРА
тел. (0 ) - -63 787 81 04

вул. Калинова, 9А
Запрошуємо на роботу:

Запрошуємо на роботу
пр. Геро в (ж/м Перемога, 4ї , 2 )

0 - -( )50 957 69 08

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касир ві

(пр. Героїв, 11,)

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

�КОМІРНИКА
ПРОДАВЦЯ-

КОНСУЛЬТАНТА
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

�

�

0 - - -68 783 77 97

Запрошу мо на роботує

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

12 квартал, вул. Кротова

Запрошуємо на роботу

пр. , 11Гагаріна 7

0 - - -99 027 29 20

ПРОДАВЦЯ-

КОНСУЛЬТАНТА

КУХАРЯ
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СКЛАДАЛЬНИК ПЛАСТИ-
КОВИХ ВИРОБІВ, м. Дні-
про, ж/м Західний, повна 
зайнятість, офіційне пра-
цевлаштування, зателефо-
нувати: +38(056)789-46-07 , 
+38(096)693-64-34   

СКРУТЧИК ДРОТУ, кат. В,С, 
Дніпровському кабельному 
заводу «Енерго», місце робо-
ти - с. Новоолександрівка, за-
телефонувати: +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00

СЛЮСАР 5-6-го розряду, за-
телефонувати: +38(050)283-
39-40

СЛ ЮСА Р І - Р Е М О Н Т Н И -
КИ, відділ кадрів ДП «ВО 
ПМЗ»: вул. Криворізька, 
22, каб.14, зателефону-
вати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

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

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, ви-
робничому підприємству, ра-
йон роботи: 12 квартал, за-
телефонувати: +38(050)453-
41-52

СЛЮСАР-САНТЕХНІК, від-
діл кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, зате-
лефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

СТАНОЧНИКИ, відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криво-
різька, 22, каб.14, зателефо-
нувати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

СТОЛЯР, на деревообробне 
виробництво, зателефонува-
ти: +38(067)485-52-88

СТРОПАЛЬНИКИ, виробни-
чому підприємству, район ро-
боти: 12 квартал, зателефо-
нувати: +38(050)453-41-52

Терміново у взуттєве ви-
робництво на постійну ро-
боту кваліфіковані заготі-
вельники, шевці, закрійники. 
Р-н 12 квартал. Оплата ви-
сока!, т. 098-035-16-33, 050-
596-86-73

ТОКАР з мінімальними на-
вичками роботи. З/п 10-20 
тис. грн. (оплата відрядна). 
Р-н Тополя. Вільний гра-
фік роботи, повна зайня-
тість, т.+38(050)919-04-06, 
+38(097)551-23-60

ТОКАР ЧПУ, зателефонува-
ти: +38(050)283-39-40

ТОКАР, ТЕРМІНОВО!, з/п 
16000-18000 грн., оплата ві-
дрядна, своєчасна, р-н робо-
ти: Правий берег, зателефо-
нувати: +38(095)027-80-88 
, +38(067)882-90-34 , Олек-
сандр Вікторович

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ, відділ 
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, за-
телефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР з ре-
монту технологічного об-
ладнання, 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

ЗАГОТОВЩИКИ, ШЕВЦІ, 
ЗАКРІЙНИКИ у взуттєвий 
цех, т.097-517-79-96

ЗБИРАЛЬНИК МЕБЛІВ, 
на деревообробне вироб-
ництво, зателефонувати: 
+38(067)485-52-88

ЗВАРЮВАЧ-СКЛАДАЛЬ-
НИК МК, напівавтомат, р-н 
заводу ім. Бабушкіна, опла-
та щотижнево: від 4000 грн./
тиж., д/р не менше 2-х ро-
ків, графік роботи: з 7.00 до 
18.00, цехові умови зателе-
фонувати: +38(067)839-12-
74 , +38( 067) 565-27-55

ІЗОЛЮВАЛЬНИКИ, на те-
плоізоляцію, із досвідом 
роботи, робота по Украї-
ні, перевага бригадам від 
3-4 осіб, зателефонува-
ти: +38(067)141-01-08 , 
+38(093)221-00-40

ІСТОПНИК, р-н 12 Квар-
тал, зателефонувати: 
+38(067)569-76-34

КОВАЛЬ (ГАРЯЧА, ХОЛОД-
НА ШТАМПОВКА), оплата: 
двічі на місяць (аванс, зарп-
лата), адреса: м. Дніпро, вул. 
Мічуріна, 9, звертатись у ро-
бочі дні з 9.00 до 17.00, тел. 
(067) 534-39-37

МАЙСТЕР планово-розпо-
дільних питань (ПРБ), міс-
це роботи: смт Самарівка, 
дзвонити пн.-пт. з 9.00 до 
18.00 за тел.: +38(0562)36-
06-18 , +38(067)522-26-47

МАЛЯР, на деревообробне 
виробництво, зателефонува-
ти: +38(067)485-52-88

МАШИНІСТ КОЗЛОВОГО 
КРАНУ, виробничому підпри-
ємству, район роботи: ж/м 
Придніпровськ, зателефону-
вати: +38(050)453-41-52

НАПЛАВНИК металу, зате-
лефонувати: +38(050)283-
39-40

ОБЛІКОВЕЦЬ НА ВИРОБ-
НИЦТВО, виробничому під-
приємству, 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 ка-
бельному заводу «Енерго», 
місце роботи - с. Новоо-
лександрівка, зателефону-
вати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

ОПЕРАТОР НА ВИРОБНИ-
ЦТВО, виробничому підпри-
ємству, район роботи: 12 
квартал, зателефонувати: 
+38(050)453-41-52

ОПЕРАТОР ТПА, м. Дні-
про, ж/м Західний, повна 
зайнятість, офіційне пра-
цевлаштування, зателефо-
нувати: +38(056)789-46-07 , 
+38(096)693-64-34   

ОПЕРАТОР ЧПУ, виробничо-
му підприємству, район робо-
ти: 12 квартал, зателефону-
вати: +38(050)453-41-52

ОПЕРАТОРИ верстатів з 
ПУ, відділ кадрів ДП «ВО 
ПМЗ»: вул. Криворізька, 
22, каб.14, зателефону-
вати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

ОПЕРАТОРИ ВИРОБНИЧОЇ 
ЛІНІЇ, графік роботи: 2 день/2 
нічь, 4 вихідних, зателефону-
вати: +38(067)569-76-34

ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, швейно-
му виробництву, зателефо-
нувати: +38(050)342-89-84 , 
+38(098)107-98-42

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, магазину «КЕЛИХ» 
на СОКІЛ 2, робота постій-
на, бажаний досвід роботи, 
працевлаштування згідно 
КЗпП, місце роботи: про-
спект Слобожанський (пр.
газ. «Правда»), зателефону-
вати: +38(067)558-01-10

РІЗНОРОБ, оплата: двічі на 
місяць (аванс, зарплата), 
адреса: м. Дніпро, вул. Мічу-
ріна, 9, звертатись у робочі 
дні з 9.00 до 17.00, тел. (067) 
534-39-37

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

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

РОБОТА на складі
посуду

ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК

ПАКУВАЛЬНИК

ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА

СТІКЕРУВАЛЬНИК

14000 грн

15000 грн

10000 грн

9500 грн

УМОВИ:
- офіційне працевлаштування
- своєчасна виплата заробітної плати

АДРЕСА:
район пр-ту І.Мазепи

вул. Кості Гордієнка, 12

+38(067)560 44 62

Запрошуємо на роботу

р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-
м яса’
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря

Р О Б О Т А

тел. 0 - - -99 508 32 38

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар

(вул. Ак н ва,9
р-он парка Шевченка)

i фіє

Запрошуємо на роботу

0 - - -99 429 77 92

Продавця-касира
Вантажника

Пекаря

ТЦ" Неоплаза"( )

Запрошуємо на роботу

Продавця

0 - - -99 778 05 20
050-957-69-08

Охоронника

Касира

Пекаря
Кухаря

Пров зор в
Фармацевт в

i i
i

Національна аптечна мережа
у зв'язку з розширенням штату
запрошує на постійну роботу

Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

080-050-88-48,
067-567-65-11,
050-423-76-75, Юлія

Район вул.Лагірна, вул.Бальзака,

вул.Багговутівська
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ШВАЧКА, швейному ви-
робництву, зателефону-
вати: +38(050)342-89-84, 
+38(098)107-98-42

ШЛІФУВАЛЬНИК на круг-
лошліфувальний верстат 
по металу, зателефонувати: 
+38(050)283-39-40

ШТАБЕЛЮВАЛЬНИК, ви-
робничому підприємству, ра-
йон роботи: 12 квартал, за-
телефонувати: +38(050)453-
41-52

ШТАМПОВЩИК, виробничо-
му підприємству, район робо-
ти: 12 квартал, зателефону-
вати: +38(050)453-41-52

ШТАМПУВАЛЬНИК-НАЛА-
ГОДЖУВАЧ, ВЕРСТАТНИК, 
в компанію «STEELCO», 
відповідальний, уважний. 
Графік: 5-денка, 8.00 - 17.00. 
Офіційне працевлашту-
вання. ЗП відрядна (ставка 
+ виробіток). Вул. Виноку-
рова, 3, т.+38 067-977-47-39, 
Олена Валеріївна.

16

БЕТОНЯРИ (монтажники 
сталевих та залізобетон-
них виробів) , будівельному 
підприємству, з/п по співбесі-
ді з керівником майданчика 
будівельної дільниці, зателе-
фонувати: +38(050)866-45-
13

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, бу-
дівельному підприємству, 
з/п по співбесіді з керівни-
ком майданчика будівельної 
дільниці, зателефонувати: 
+38(050)866-45-13

ЕЛЕК ТРОГАЗОЗВАРЮ-
ВАЛЬНИКИ, будівельному 
підприємству, з/п по співбе-
сіді з керівником майданчика 
будівельної дільниці, зателе-
фонувати: +38(050)866-45-
13

17

МОЛОДІ ЛЮДИ, для роботи 
в службі охорони, на постій-
ну роботу, до нового житло-
вого комплексу - з/п від 750 
до 1000 грн./добу, до нового 
бізнес-центру - з/п від 600 
грн./добу, з наданням трену-
вань у проф. інструкторів, за-
телефонувати: +38(099)298-
71-70, +38(097)662-02-62

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

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

ОХОРОНЕЦЬ, р-н Донець-
кого шосе, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

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

ОХОРОННИК, вул. Кали-
нова, 9а, зателефонувати: 
+38(063)787-81-04

ОХОРОННИК, пр. Героїв, 2 
(ж/м Перемога, 4), зателефо-
нувати: +38(050)957-69-08

ОХОРОННИК, ТЦ «Не-
оплаза», зателефонува-
ти: +38(099)778-05-20 , 
+38(050)957-69-08

ОХОРОННИКИ, з/п 900 грн./
доба, гр/р: доба через дві, за-
телефонувати: +38(067)306-
38-94

Охоронці, м. Дніпро, гр. ро-
боти 1/2, 1/3, заробітна пла-
та від 800 грн./зміна+премії, 
офіційне працевлаштуван-
ня, соцпакет, зателефону-
вати: +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 фірмен-
ним одягом, зателефонува-
ти: +38(095)664-48-50

СПІВРОБІТНИКИ, для робо-
ти в службі охорони, графік 
роботи 12 годин, дві ночі че-
рез дві, з 19:00 до 7:00, опла-
та 500 грн./вихід, зателефо-
нувати: +38(099)298-71-70, 
+38 (097) 662-02-62

18

АДМІНІСТРАТОР-ПОКОЇВ-
КА подобових квартир, в 
апарт-готель «Dob.in.ua», 
проживання: Лівий берег, 
вул. Лугівська, 255, ж/к Во-
ронцовський, з/п 9000 - 12000 
грн., гр/р: 3/3 (8.00-21.00, 18 
робочих днів), зателефону-
вати: +38(095)755-55-10 , 
+38(067)694-05-49

ВАНТАЖНИК, вул. 20 років 
Перемоги, 43Д (Прид-
ніпровськ), зателефонувати: 
+38(068)783-77-97

ВАНТАЖНИК, вул. Акін-
фієва, 9, р-он парку Шев-
ченка, зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

ВАНТАЖНИК, вул. Паніка-
хи, 15, зателефонувати: 
+38(068)251-14-13

ВАНТАЖНИК, до нового 
магазину! пр. Д. Яворниць-
кого, 106,  зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

ВАНТАЖНИК, Запрошує-
мо до новенького магазину! 
Адреса: пр. Д. Яворниць-
кого, 106, зателефонува-
ти: +38(063)787-81-04 , 
+38(096)110-42-62

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

Підприємству потрібні:

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

м/р: с. Партизанське,
Дніпровський район

доставка транспортом
підприємства

ВОДІЙ
навантажувача

РОБОЧИЙ
на лінію

тел. 794-06-92, 067-634-15-95

Тістороби
и i

Пакувальники
Дріжджовики
Комірники
Слюсарі

ї
Електрики
Вод кат.ВСi

Формувальник т ста

ПрАТ „Дніпропетровському хліб заводу №9” потрібні:о

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

Запрошуємо на роботу

(пр. Миру, 61 А)

066-103-10-12

Продавець
Касир

Охоронець
Кухар

050-453-41-52

Штамп
лектрик

Сл сар-ремонтник
Оператор

увальник
Е 5-го разряду

ю
на виробництво

ЧПУОператор

Обліковець на виробництво

Штабелувальник
Стропальники
Р бочийо
Охоронник

Район р боты:о 12 квартал

Виробничому підприємству потрібні:

Машин сті козлового крану Придніпровськ( )

Швейному виробництву
потрібні:

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

ШВАЧКА

ПРАСУВАЛЬНИЦЯ

Ñàíòåõí³ê
тел. 067-711-20-20

На центральн й р ноки и
потрібен

Гр/р: 2/2

В компанію «Д-трансферт»
потрібен

ВОДІЙ-

кат. «С», «Е» з д/р від 2 років

Наявність закордонного паспорту

Вантажеперевезення: Україна-Росія-Україна

Офіційне оформлення
З/п: відсоток + відрядні + преміальні

097-368-37-07

МІЖНАРОДНИК
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ÐÎÁÎÒÀ

“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

№03(768) 26.01.22-01.02.22

+38(099)364-67-73

ВАНТАЖНИК, р-н Донець-
кого шосе, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

ВАНТАЖНИК, р-н Парус-Ко-
мунар, зателефонувати: 
+38(067)622-78-78

ВАНТАЖНИКИ, графік: з 
8.00 до 20.00, 4/4, зателефо-
нувати: +38(067)569-76-34

ВАНТАЖНИКИ, ГАРЯЧА ВА-
КАНСІЯ!, з/п 15000 грн., міс-
це роботи: Лівий берег, ж/м 
Фрунзенський, зателефо-
нувати: +38(067)632-94-99, 
вайбер, +38(067)557-54-27, 
Ірина

ВАНТАЖНИКИ, зарплата 
від виробітку (18 000 грн. і 
вище), робота постійна, міс-
це роботи: Лівий берег, за-
телефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(095)638-90-05 , 
+38(096)284-46-94

ВОДІЙ навантажувача, м/р: 
с. Партизанське, Дніпров-
ський район, доставка тран-
спортом підприємства, зате-
лефонувати: +38(067)791-
93-45 +38(096)730-94-23

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР, зі 
своїм вантажним автомобі-
лем, автомобіль 2 тони (мак-
симальна цільнометалева 
будка), м/р: вул. Байкаль-
ська, 4, З/П: від 35 000 грн., 
офіційне оформлення, зате-
лефонувати: +38(099)447-
75-54 , +38(067)560-20-60

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР, зі 
своїм грузовим бусом від 8 
м.куб, товари господарчої 
групи, 9.00 - 18.00, 5/2, офі-
ційне 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., офіцій-
не оформлення, зателефо-
нувати: +38(099)447-75-54 , 
+38(067)560-20-60

ВОКАЛІСТ КАРАОКЕ, ком-
панія пропонує: гнучкий гра-
фік роботи, своєчасну оплату 
праці, безкоштовні обіди, за-
телефонувати: +38(067)611-
13-23

ГОСПОДИНЯ (мийниця/при-
биральниця), в ресторан The 
Loft gastropub, знаходимося 
в ТЦ Міст Сіті, 2 поверх, гра-
фік 2/2 з 12:00 до 23:00 (Пт. 
та Сб. до 24:00), 5/2 з 9:00 до 
18:00, є розвезення на таксі 
додому, з/п 40 грн. на годину 
(чистими) 7200 грн., зателе-
фонувати: +38(067)402-05-
35, Марія

ВАНТАЖНИКИ, графік: з 
8.00 до 20.00, 4/4, зателефо-
нувати: +38(067)569-76-34

Додатковий дохід в вільний 
час. Графік  роботи 3-4 годи-
ни. До 500 грн, т.097-147-23-
61

ЕКСКАВАТОРНИКИ, JSB, з/п 
1000 грн. на день, зателефо-
нувати: +38(067)306-38-94

ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 13 
500 грн., зателефонувати: 
+38(067)217-66-97

ЕКСПЕДИТОР, з/п 18000 
грн., місце роботи: Лівий бе-
рег, ж/м Фрунзенський, зате-
лефонувати: +38(067)632-
94-99, вайбер, +38(067)557-
54-27, Ірина

ЗАПРАВНИКИ, з/п висо-
ка, офіційне працевлаш-
тування, зателефонувати: 
+38(093)406-59-87 , Михай-
ло, +38(067)506-91-26 , Мак-
сим

ЗБИРАЛЬНИК МЕБЛІВ, 
на деревообробне вироб-
ництво, зателефонувати: 
+38(067)485-52-88

ЗДАМ В ОРЕНДУ АВТОМО-
БІЛЬ (під план для роботи в 
таксі), АВТО: Рено Логан, Кіа, 
Хюндай, зателефонувати: 
+38(067)632-62-54

ІЗОЛЮВАЛЬНИКИ, на те-
плоізоляцію, із досвідом 
роботи, робота по Украї-
ні, перевага бригадам від 
3-4 осіб, зателефонува-
ти: +38(067)141-01-08 , 
+38(093)221-00-40

ІСТОПНИК, р-н 12 Квар-
тал, зателефонувати: 
+38(067)569-76-34

МАКЕТЧИКИ з зовнішньої 
реклами, з досвідом роботи, 
з/п 700-800 грн за день, р-н: 
вул. Титова, зателефонува-
ти: +38(068)783-05-86

ОПЕРАТОР ПРОБОВІД-
БОРУ, робота по Дніпропе-
тровській, Кіровоградській, 
Полтавській, Миколаївській, 
Черкаській, Херсонській об-
ластях, ВАХТОВИЙ МЕТОД 
РОБОТИ; обов’язки: відбір 
проб зерна з автотранспорту, 
керування механічним про-
бовідбірником; умови: забез-
печення житлом, транспортні 
витрати за рахунок праце-
давця, своєчасна та конку-
рентна заробітна плата, за-
телефонувати: +38(066)166-
07-10 , +38(097)687-36-82

ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ, з/п 
висока, офіційне працевлаш-
тування, зателефонувати: 
+38(093)406-59-87 , Михай-
ло, +38(067)506-91-26 , Мак-
сим

ПАКУВАЛЬНИКИ, зателе-
фонувати: +38(056)794-06-
92 , +38(067)634-15-95

Підробіток в зручний для 
Вас час. До 400 грн на день. 
Вік не обмежений, т.096-490-
12-54

ПРИБИРАЛЬНИК, вул. На-
бережна Перемоги, 56А, вул. 
Урицького, 6А, зателефону-
вати: +38(063)198-68-90

ПРИБИРАЛЬНИЦІ/КИ та 
ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ, 
з/п 5500-6000 грн., деталі за 
номером тел. +38(067) 507-
94-95, +38(067) 233-80-23

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ на ра-
нок, вул. Тітова, зателефо-
нуйте: +38(067)533-48-44

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, пр. Ге-
роїв, 11, зателефонувати: 
+38(063)198-68-90

РЕМОНТНИКИ ДЕРЕВ’Я-
НИХ ПІДДОНІВ, зарплата 
від виробітку (18 000 грн. і 
вище), робота постійна, міс-
це роботи: Лівий берег, за-
телефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(095)638-90-05 , 
+38(096)284-46-94

РІЗНОРОБ, оплата: двічі на 
місяць (аванс, зарплата), 
адреса: м. Дніпро, вул. Мічу-
ріна, 9, звертатись у робочі 
дні з 9.00 до 17.00, тел. (067) 
534-39-37

РІЗНОРОБОЧІ, графік ро-
боти: 2 день/2 нічь, 4 ви-
хідних, зателефонувати: 
+38(067)569-76-34

РІЗНОРОБОЧІ, з/п 13000 
грн., зателефонувати: 
+38(067)306-38-94

РІЗЬБЯР СКЛА, без шкідли-
вих звичок, зателефонувати: 
+38(066)005-67-51

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

САДІВНИК, зателефонува-
ти: +38(067)306-38-94

САНТЕХНІК, на центральний 
ринок, гр/р: 2/2, зателефону-
вати: +38(067)711-20-20

Терміново! Підробіток. До-
хід до 500 грн в день. 3-4 го-
дини в день, т.097-403-11-01, 
066-377-81-89

Терміново! Потрібен ША-
УРМІСТ, т. 050-669-92-94, 
Микола

ШВАЧКА, швейному ви-
робництву, зателефону-
вати: +38(050)342-89-84, 
+38(098)107-98-42

ШЕВЦІ, у взуттєвий цех, на 
постійну роботу, без шкідли-
вих звичок, зателефонувати: 
+38(067)109-23-24

ТЕРМІНОВО!

ТОКАР
з/п грн.16000-18000

Оплата відрядна, своєчасна
р-н роботи: Правий берег

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

Олександр Вікторович

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

від 800 грн. за зміну + премія
Офіційне працевлаштування, соцпакет

ЗДАМ В ОРЕНДУ
АВТОМОБІЛЬ

067-632-62-54

(під план для роботи в таксі)
АВТО: ЗАЗ Vida, Рено Логан, К а, Хюндайі

òåë. (0562) 36-06-18,

(067)522-26-47

потрібні з досвідом роботи:

Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

Місце роботи: смт Самарівка

МЕНЕДЖЕР

планово-розподільних
ПРБ( )

зі збуту гірничо-
збагачувального
обладнання

МАЙСТЕР

конструктор
ІНЖЕНЕР-

ТЕРМІНОВО

ВАЛЬЦИВНИК
гумових сум шейі

067- -141-01 08

093-221-00-40

ПОТР БНІ І

на теплоізоляцію
трубопроводів
Із досвідом роботи

Робота по Україні

Перевага

бригадам

від 3-4 осіб

Ізолювальники

(067)306-38-94

Охоронці

ж/м « еремога-6»П

Потрібні:

з/п 00 грн.
гр/р: через дв

9 за добу
доба і

Різноробочі
з/п 1 000 грн.3

Екскаваторники
JSB

з/п 1000 грн. на день

Агроном
з/п 1 000 грн.8

Садівник

ВОДІЙкат. С
на автомобілі КамАЗ, Газель (доставка

балонів, заповнених промисловими газами)

Пов а зайнят стьн і
Р-н аеропорту (військове містечко Аеродром)

Граф к р бот : 8.00 до 17.00, 5/2і о и з

З/п договірна
Звертатись з 8.00 до 17.00
в р боч дн т :о і і за елефоном

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

Без шкідливих звичок

Підприємству потрібен

РІЗЬБЯР

СКЛА
(066)005-67-51

автоматнапів

д ше років/р не мен 2-х
граф к р бот : 7.00 до 18.00
цехов

і о и з
і умови

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

складальник МК
ЗВАРНИК-

від грн./нед.4000
р-н заводу
і ім. Бабушк на

Оплата
щотижнева:

Пров зор в
Фармацевт в

i i
i

Національна аптечна мережа
у зв'язку з розширенням штату
запрошує на постійну роботу

Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

080-050-88-48,
067-567-65-11,
050-423-76-75, Юлія

Район вул.Лагірна, вул.Бальзака,

вул.Багговутівська
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ÐÎÁÎÒÀВакансії обласної служби зайнятості

Дніпровський міський центр 
зайнятості

За більш детальною інфор-
мацією за кожною із наведе-
них вакансій звертатися за 
телефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.

АВТОРЕМОНТНИК, з/п 10 000 
грн. Слюсар з ремонту вантаж-
ного автотранспорту. Обов’яз-
ковий 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. Вну-
трішній контроль. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.

БУХГАЛТЕР, з/п 8 268 грн. 
Місце роботи: Експлуата-
ційне вагонне депо Ниж-
ньодніпровськ-Вузол. СП 
«Дніпровська дирекція заліз-
ничних перевезень» регіо-
нальної філії «Придніпровсь-
ка залізниця» АТ «Українська 
залізниця». Забезпечує фор-
мування платежів з виплати 
заробітної плати, перераху-
вання податків та зборів до 
державного та місцевих бюд-
жетів. Додаткова інформація 
за телефоном: 067-755-50-64  
відділ рекрутингу. 

ВИХОВАТЕЛЬ-МЕТОДИСТ, 
з/п 6 500 грн. Організація мето-
дичної роботи в дошкільному 
закладі. Контроль та надання 
допомоги в роботі педагогіч-
ного персоналу. Організація 
роботи з батьками з питання 
виховання дітей.  Моніторинг 
якості  освіти, засвоєння діть-
ми програмованих вмінь, на-
вичок. Володіння освітніми 
інноваційними технологіями. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (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 за-
клади, матеріаліст, заробітна 
плата, взаємодія з обласним 
казначейством. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПОДАТКОВИЙ ІНСПЕКТОР, 
з/п 10 000 грн. Проведення пе-
ревірки правильності бухгал-
терського обліку підприємства. 
Надання адміністративних по-
слуг платникам податків. За-
стосування штрафних санкцій 
у разі порушення податково-
го законодавства. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(067)7555064.

ДИСПЕТЧЕР, з/п 6 500 грн. 
Фельдшер-диспетчер з прий-
мання викликів та передачі їх 
виїзним бригадам. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.

ЕКОНОМІСТ, з/п 8 268 грн. 
Місце роботи: Експлуата-
ційне вагонне депо Ниж-
ньодніпровськ-Вузол. СП 
«Дніпровська дирекція заліз-
ничних перевезень» регіо-
нальної філії «Придніпровсь-
ка залізниця» АТ «Українська 
залізниця». Розробляє програ-
ми зростання продуктивності 
праці та соціального розвитку. 
Розраховує фонди заробітної 
плати та чисельності праців-
ників. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)731-10-13, 
067-755-50-64 відділ рекрутин-
гу. 

ЕКСПЕРТ ТЕХНІЧНИЙ З ПРО-
МИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, з/п 9 
500 грн. Відрядження по об-
ласті. Додаткова інформація 
за телефоном: (099)3761337.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОН-
ТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, 
з/п 7 000 грн. Додаткова ін-
формація за телефоном: 
(056)7349459.

ЗАВІДУВАЧ (НАЧАЛЬНИК) 
СЕКТОРУ, з/п 14 214 грн. Заві-
дувач сектору  правової та пси-
хологічної підтримки. Конкурс-
ний відбір. Педагогічний досвід 
роботи. Робота з педагогіч-
ними працівниками м.Дніпра. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

ІНЖЕНЕР З ОРГАНІЗАЦІЇ 
ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 
ЕЛЕКТРОЗВ’ ЯЗКУ, з/п 6 500 
грн. Забезпечує правильну 
технічну експлуатацію, безпе-
рервну роботу електронного 
устаткування. Здійснює під-
готовку електронно-обчислю-
вальних машин до роботи, 
технічний огляд окремих при-
строїв і вузлів, контролює па-
раметри і надійність електрон-
них елементів устаткування, 
проводить тестові перевірки з 
метою своєчасного виявлен-
ня несправностей, усуває їх. 
Можливість надання КЕВ.До-
даткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ КА-
ДРІВ, з/п 6 500 грн. Місце ро-
боти:Самарський район,  СП 
«Нижньодніпровська дистан-
ція колії» регіональна філія 
«Придніпровська залізниця» 
АТ «Укрзалізниця» м.Дніпро 
вул.Молодогвардійська 81-б. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (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 розроб-
кою, виробництвом та експлу-
атацією систем теплового та 
енергетичного забезпечення. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 734-94-59.

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ (МЕ-
ХАНІКА), з/п 12 000 грн. Освіта 
вища, технічна. Бажано ДНУЗТ 
(ДІІТ), спеціальність «Ваго-
ни», «Локомотиви». Додатко-
ва 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 (ЛІТЕ-
РАТУРНО-ДРАМАТУРГІЧНОЇ, 
МУЗИЧНОЇ), з/п 18 262 грн. 
Формує репертуар театру, під-
бирає літературний матеріал 
та організовує консультації 
спеціалістів, проводить робо-
ту з драматургами, редагує 
тексти і лібретто творів, ре-
дагує всі рекламні видання. 
Додаткова інформація за тел. 
(056)7349660.

КОНТРОЛЕР ЕНЕРГОНАГЛЯ-
ДУ, з/п 9 000 грн. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.

КОНТРОЛЕР ТЕПЛОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА, з/п 9 421 
грн. Обслуговування населен-
ня з питань нарахувань за те-
плопостачання, контроль по-
казників лічильників тепла, зні-
мання показників приладів об-
ліку тепла, розноска повідом-
лень. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.

КУХАР, з/п 6 500 грн. Приготу-
вання страв (холодні. гарячі. 
випічка). Додаткова інформа-
ція за тел. (056) 734-96-60.

ЛАБОРАНТ (ВЕТЕРИНАРНА 
МЕДИЦИНА), з/п 6 500 грн. 
Патоморфологійний відділ. 
Підготовка лабораторного по-
суду,середовищ, реактивів, 
витратних матеріалів для па-
разитологічних досліджень. 
Інформація за телефоном 
(056)734-96-56.

ЛІКАР-НЕФРОЛОГ, з/п 7 500 
грн. Лікар-нефролог дитячий, 
0,5 ставки. Надає спеціалізо-
вану медичну допомогу хво-
рим дітям нефрологічного 
профілю, в тому числі швидку і 
невідкладну. Додаткова інфор-
мація за тел.056 734-96-60.

ЛІКАР-ОРТОПЕД-ТРАВМА-
ТОЛОГ, з/п 7 890 грн. Лікар - 
ортопед травматолог дитячий. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

ЛІКАР-ПЕДІАТР, з/п 6 500 грн. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

ЛІКАР-ТЕРАПЕВТ, з/п 6 500 
грн. За інформацією (056) 734 
9459.

ЛОГОПЕД, з/п 6 500 грн. Ко-
рекція мовленного розвитку 
учнів з особливими освітніми 
потребами, які навчаються в 
інклюзивних класах. Додатко-
ва інформація за телефоном 
734-94-59.

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

МАЛЯР, з/п 17 000 грн. Додат-
кова інформація за телефо-
ном: (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 згід-
но з графіком, прасує білизну, 
вміє користуватися пральною 
машиною, стежить за справ-
ністтю електрообладнання, в 
разі поламки повідомлаяє ад-
міністрацію. Додаткова інфор-
мація за тел. (056)734-96-60.

МАШИНІСТ КРАНА АВТО-
МОБІЛЬНОГО, з/п 11 600 грн. 
Керування автомобільним кра-
ном під час монтажних робіт 
середньої складності, за по-
треби працювати на автовиш-
ці, тракторі, водієм. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.

МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА, 
з/п 15 000 грн. Додаткова ін-
формація за телефоном: 
(056)7349459.

МЕТОДИСТ, з/п 8 000 грн. Ро-
бота з ПК володіння хмарни-
ми технологіями, складання 
розпису занять. Додаткова ін-
формація за телефоном (056)-
734-96-60.

МЕХАНІК ДИЗЕЛЬНОЇ ТА ХО-
ЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВОК, з/п 
14 000 грн. Ремонт холодиль-
ного та морозильного облад-
нання (морозильні камери та 
холодильні шкафи комерцій-
ного призначення). Більщ де-
тально звертатися до відділу 
рекрутингу (067)7555064.

МЕХАНІК ДІЛЬНИЦІ, з/п 11 
074 грн. Механік дільниці ав-
тотракторної техніки. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7349459.

МЕХАНІК З РЕМОНТУ ТРАНС-
ПОРТУ, з/п 7 000 грн. Виробни-
цтво спецтехніки, збірка редук-
торів та вузлів, налагодження 
мехвнізмів. Додаткова інфор-
мація за телефоном (067)755-
50-64 відділ рекрутингу.

МОЛОДША МЕДИЧНА СЕ-
СТРА (МОЛ. МЕД. БРАТ) 
(САНІТАРКА, САНІТАР-
КА-ПРИБИРАЛ., САНІТАР-
КА-БУФЕТНИЦЯ ТА ІН.), з/п 6 
500 грн. Забезпечує чистоту та 
охайність хворих і приміщення. 
Додаткова інформація за тел. 
(056)7349660.

МОНТАЖНИК ІНФОРМА-
ЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
МЕРЕЖ, з/п 6 500 грн. Вста-
новлення, налагодження та 
обслуговування інформацій-
но-комунікаційних систем. 
Повинен знати: основні по-
няття з електротехніки; прості 
електричні та монтажні схеми. 
Можливість надання КЕВ. До-
даткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

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

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

НАЧАЛЬНИК ОХОРОНИ (ПО-
ЖЕЖНОЇ, СТОРОЖОВОЇ ТА 
ІН.), з/п 6 800 грн. Контроль 
пропускного режиму. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7349459.

ОПЕРАТОР ВЕРСТАТІВ З 
ПРОГРАМНИМ КЕРУВАН-
НЯМ, з/п 18 000 грн. Робота 
на мех. обладнанні з програм-
ним керуванням. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.

ОПЕРАТОР КОНВЕЄРНОЇ 
ЛІНІЇ, з/п 7 000 грн. За бажан-
ням режим роботи може бути 
2/2 доби по 12 годин. За до-
датковою інформацією зверта-
тися до відділу рекрутингу за 
телефоном (067)7555064.

ОПЕРАТОР ПУЛЬТА КЕРУ-
ВАННЯ, з/п 7 350 грн. Робота 
за комп’ютером, своєчасне 
реагування на спацювання 
охоронних систем. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7349459.

ПЕДАГОГ СОЦІАЛЬНИЙ, 
з/п 6 500 грн. Забезпечує со-
ціально-педагогічний супровід 
студентської молоді. Додатко-
ва 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. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(067)755-50-64 відділ рекру-
тингу.

ПСИХОЛОГ, з/п 12 000 грн. 
Полк патрульної служби полі-
ції особливого призначення 
«Дніпро-1». Вивчення психо-
логічного стану в колективі. 
Проведення психологічно те-
стування та вивчення резуль-
татів. Додаткова інформація 
за телефоном: (067)7555064 
відділ рекрутингу.

СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕ-
МОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУ-
ВАННЯ, з/п 14 000 грн. Додат-
кова інформація за телефо-
ном: (056)7349459.

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, з/п 
14 000 грн. Здійснює ремонт 
верстатів, обладнання та мо-
стових кранів. Додаткова ін-
формація за телефоном: (056) 
734-94-58, (067)755-50-64.

СЛЮСАР-САНТЕХНІК, з/п 
7 000 грн. 3-денний робочий 
тиждень, ремонт та обладнан-
ня систем водопроводів (висо-
та). Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.

СТАРШИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПО-
ДАТКОВИЙ ІНСПЕКТОР, з/п 
12 000 грн.Старший держав-
ний інспектор. Участь у забез-
печенні єдиної інформаційної 
політики ДПС, у т.ч. у прове-
денні інформаційних кампаній 
для супроводження пріоритет-
них питань діяльності ДПС. 
Додаткова інформація за те-
лефоном: (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. До-
даткова інформація за тел. 
(056)720-73-02, (056)7349660.

ТОКАР-КАРУСЕЛЬНИК, з/п 
12 000 грн. Довідка (056)734-
94-59.

ЧЕРГОВИЙ З ПРИЙМАННЯ 
І ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ 
МЕТРОПОЛІТЕНУ, з/п 6 500 
грн. Приймання і відправлення 
поїздів метрополітену. Довідки 
(056) 7349459.

Вакансії Павлоградського місь-
крайонного центру зайнятості

МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НА-
ВЧАННЯ, з/п 10 000 грн. посада 
МАЙСТЕР ВИРОБНИЧОГО НАВ-
ЧАННЯ ВОДІННЯ ТРАНСПОРТ-
НИХ ЗАСОБІВ. Забезпечує вико-
нання учбового плану та програ-
ми виробничого навчання, навчає 
учнів водінню автотранспортних 
засобів категорії «В», керується 
графіком черговості навчання 
транспортних засобів (роботи на 
техніці) й розкладом занять та 
інше згідно посадової інструкції. 
Утримання закріпленого за ним 
транспортного засобу у постій-
ній готовності до занять, технічне 
обслуговування та ремонту авто-
транспорту. Додаткова інформа-
ція за телефоном: (0563)26 95 16.

ЕКОНОМІСТ З ПЛАНУВАННЯ, 
з/п 13 487 грн. Здійснення робо-
ти економічного планування на 
підприємстві, спрямованого на 
організацію раціональної госпо-
дарської діяльності, визначення 
пропорцій розвитку виробництва 
виходячи з конкретних умов та 
потреб ринку, виявлення та вико-
ристання резервів виробництва 
з метою досягнення найбільшої 
результативності діяльності під-
приємства. Додаткова інформація 
за телефоном: (0563)26 95 16.


