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ÐÎÁÎÒÀ

03.02.2021 - 09.02.2021

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

В мясной магазин
требуются:

Запрошуємо на роботу
(пр. Миру, 61 А)

Кухаря
Пекаря
066-103-10-12
ПрАТ«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
прийме на роботу

Інженера з охорони
працi

Слюсаря з ремонту

Обвальщик
Ученик обвальщика
Грузчик-заготовщик
Ответственные
З/п от 8000 до 18000 грн.
Более детально з/п обсуждается
при собеседовании в зависимости
от профессиональных данных

050-361-27-96, 097-584-56-73

компресорiв i
турбокомпресорiв

Слюсаря з топливноi
апаратури

Машиніста
тепловозу
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

ШВЕЯ
(097)893-22-81
(099)340-80-19

(

)

з/п - 12500 грн.

з/п - 12800 грн.

Êóõàð

р-н пр. Петровського

дизелів

Механiка
Слюсаря з ремонту

(099)094-43-56

Вантажник Донецкое шоссе
Комірник Ïåêàð

Слюсаря з ремонту

верстатного та кранового
обладнання

ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА
МЕНЕДЖЕР
по продаже спецодежды
ВОДИТЕЛИ, кат.В

Запрошуємо на роботу:

рухомого складу

Електромонтера
Машиніста крану
Слюсаря з ремонту

ООО “Могис” требуются:

тел. 067 636 33 67

066-103-10-12

Òðåáóåòñÿ

Запрошуємо на роботу
(вул. Глінки, 2)

ÎÏÅÐÀÒÎÐ

ìîå÷íîãî êîìïëåêñà
çàðàáîòíàÿ ïëàòà

îò 10000 ãðí.
ãðàôèê 2/2
óë. Áàéêàëüñêàÿ 9/21

095-282-73-34
Ïiäïðèºìñòâó
ïîòðiáåí

Ãîëîâíèé
ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
òåë. 050-355-09-41

ПРОДАВЦIВ
ОХОРОННИКА
099-400-43-95
ВІДКРИТІ ВАКАНСІЇ:

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
з/п 4000-6000 грн.
повна або часткова зайнятість

(067) 233-80-23

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë
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ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ПРИБИРАЛЬНИЦI
ПАКУВАЛЬНИКИ
візків
з/п 5000 грн. за 15 змін

тел. (096)228-65-85
ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÊËÅÉÙÈÊ

äîðîæíûõ çíàêîâ

работа на производственном
участке

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

Ïîäñîáíûé
ðàáî÷èé

Îïåðàòîðû
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ
ëèíèþ

Âîäèòåëü
ïîãðóç÷èêà

Запрошуємо на роботу
(ТЦ"Неоплаза")

Старший
продавець

Продавець
Охоронник
098-004-56-92
Дніпровському кабельному
заводу "Енерго" потрібні

Електромонтер
Скрутчик
Волочильник
дроту

Місце роботи с. Новоолександрівка

095-730-70-71
098-911-41-00
Требуется

ОПЕРАТОР

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

моечного комплекса

òåë. 067-439-10-83

от 10000 грн.

заработная плата
график 2/2
ул. Байкальская 9/21

Р О Б О Т А 095-282-73-34
вул. Робоча, 67

Касир
Продавець
Кухар
Пекар
тел. 066-103-10-12

Запрошуємо на роботу

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

Звертатися за тел.

067-845-42-89
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ÄËß ÌÎËÎÄ²
КАРПАТСЬКЕ
ЗДОРОВ’Я
Це ярмарок еко продуктів
варення та меду. Ми у пошуку молодого чоловіка (19-29
років) на посаду продавця-консультанта.
Потрібні
виключно чоловіки! Якщо
немає досвіду – байдуже,
головне бажання вчитися
та працювати на результат.
Який не примусить на себе
довго чекати. Наш графік 5/2
з вівторка по суботу, з/п від
10.0 тис. грн. в місяць. Стажування також оплачуване.
Бонусом на тебе чекає дуже
дружній та веселий колектив.
Є питання – дзвони Дмитру:
+38(073)212- 01-55
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для работы в службе охраны, с
предоставлением
тренировок у профессиональных инструкторов, позвонить: +38(099)298-71-70 ,
+38(097)662-02-62
Операторы на производственную линию, без о/р,
обучение, оф. трудоустройство, социальный пакет,
достойная з/п, позвонить:
+38(067)439-10-83
Помощник маляра (с обучением), в цех легких металлоконструкций, график работы:
с 8.00 до 18.00 пн.-пт., официальное оформление, позвонить: +38(067)524-33-80 ,
Валентина.
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
Сотрудники на аптечный
склад, место работы: Левый
берег, о/р не требуется, высокая з/п без задержек, официальное трудоустройство,
соцподдержка за счет ком-

ÐÎÁÎÒÀ
пании, комфортное рабочее
место, развозка, позвонить:
+38(067)443-32-52
Ученик обвальщика, в мясной магазин, ответственные,
з/п от 8000 до 18000 грн.,
более детально з/п обсуждается при собеседовании
в зависимости от профессиональных данных, позвонить: +38(050)361-27-96 ,
+38(097)584-56-73
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ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

Керівнику в комерційний відділ потрібен помічник. Графік
гнучкий, можливий підробіток. Оплата гідна, т.068-88664-85, 095-032-40-11.
Заступник
керуючого,
р-н пр. Гагаріна, новий магазин,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92
Помічник керівника в офіс.
Кар’єрне
та
фінансове
зростання, т.050-949-22-57,
068-637-36-36.

02

ÔÀÕ²ÂÖ²

Інженер з охорони праці,
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
Технологи,
телефонувати:
+38(056)794-06-92
,
+38(067)634-15-95

03 ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Головний БУХГАЛТЕР, зателефонувати: +38(050)35509-41
ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА,
позвонить: +38(099)094-4356
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Сотрудники на аптечный
склад, место работы: Левый
берег, о/р не требуется, высокая з/п без задержек, официальное трудоустройство,
соцподдержка за счет компании, комфортное рабочее
место, развозка, позвонить:
+38(067)443-32-52

10 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

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,
050-626-94-32.
Керівнику в комерційний відділ потрібен помічник. Графік
гнучкий, можливий підробіток. Оплата гідна, т.067-11202-54, 095-871-61-05.
Стабільна робота в офісі в
нестабільний час. Дохід до
17 тис. грн., т.098-699-67-74.

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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Продавець-консультант,
пр. Героїв, 13, зателефонувати: +38(067)845-42-89

ÐÎÁÎÒÀ
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.
Менеджер з продажу клінінгових послуг. ЗП від
10000 грн (+% від угод).
Досвід роботи бажаний,
тел. +38(099)515-54-18
МЕНЕДЖЕР по продаже
спецодежды,
позвонить:
+38(099)094-43-56
Робота, підробіток. Телефонні дзвінки, нескладний
документо-звіт, т.050-949-2257, 068-637-36-36.
Для офісу – помічник керівника. Дохід до 10 тис.грн.,
т.066-777-35-30, 096-578-3196
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ÒÎÐÃ²ÂËß

Робота для всіх. Запрошуємо на роботу в офіс. Дохід до
10 000 грн., т.095-097-09-02.
Касир, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)10310-12
Касир, вул.Калинова, 9а, зателефонувати: +38(067)61276-14
Обвальщик, в мясной магазин, ответственные, з/п
от 8000 до 18000 грн., более детально з/п обсуждается при собеседовании в
зависимости от профес-

сиональных данных, позвонить: +38(050)361-27-96 ,
+38(097)584-56-73
Продавец мяса, пр. Поля,
104 А (ТЦ “Славутич”), позвонить: +38(067)374-46-64
Продавец,
бул.
Европейский,
1Д,
позвонить:
+38(099)137-60-18
Продавец,
пер.
Парусный, 10 Д, позвонить:
+38(067)622-78-78
Продавцы, пр-т Александра Поля, 11, позвонить:
+38(067)136-77-47
Продавец, р-н пр. Гагарина,
ТЦ «Нагорный», позвонить:
+38(095)106-51-59

Стабільна робота/підробіток
в офісі торгівельної організації, т.098-720-74-53.
Старший продавец, р-н пр.
Гагарина, ТЦ «Нагорный»,
позвонить: +38(095)106-5159
Старший продавець, вул.
20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(067)84542-89
Старший продавець, ТЦ
«Неоплаза», зателефонувати: +38(098)004-56-92
Торговые агенты в крупную компанию, з/п от 8000
грн., карьерный рост, гибкий график, Срочно!, позвонить: +38(056)789-08-03 ,
+38(063)841-54-99 , Евгений
Анатольевич.

Продавец, ул. 20 лет Победы,
43Д,
позвонить:
+38(067)845-42-89
Продавцы, ул. Глинки, 2, позвонить: +38(099)400-43-95
Продавец,
ул.Калиновая,
9а, позвонить: +38(067)61276-14
Продавець, вул. Набережна
Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(066)112-86-65
Продавець,
вул.
Робоча, 67, зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Продавець, пр. Богдана
Хмельницького, 36А, зателефонувати: +38(067)136-7747
Продавець, пр. Героев (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(099)400-43-95
Продавець,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92
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Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Підприємству потрібен

ÎÕÎÐÎÍÖ²

Майстер

Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

з/п вiдрядна, до 15000 грн.
(район - пр.Петровського)

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

095-878-62-75

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

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

Продавця
Старшого
продавця

Продавця
Пекаря
Охоронника
Прибиральника

095-106-51-59

(099) 400-43-95

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó "ÂÎ ÏÌÇ”
í à ï î ñ ò ³ é í ó ð î á î òó

³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà

ïîòð³áí³

Âåðñòàòíèêè
Ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðè âåðñòàò³â ç ÏÓ
Åëåêòðîìîíòåðè
çàïðîøóþòüñÿ
Ñëþñàð-ñàíòåõí³ê
³íâàë³äè
Ãàëüâàíèê
²²² ãðóïè
Åëåêòðîåðîç³îí³ñò

Заведующий
производством, в школы и сады города, позвонить: +38 (096)62604-02 , +38(099)742-21-27
КАРПАТСЬКЕ
ЗДОРОВ’Я
Це ярмарок еко продуктів
варення та меду. Ми у пошуку молодого чоловіка (19-29
років) на посаду продавця-консультанта.
Потрібні
виключно чоловіки! Якщо
немає досвіду – байдуже,
головне бажання вчитися
та працювати на результат.
Який не примусить на себе
довго чекати. Наш графік 5/2
з вівторка по суботу, з/п від
10.0 тис. грн. в місяць. Стажування також оплачуване.
Бонусом на тебе чекає дуже
дружній та веселий колектив.
Є питання – дзвони Дмитру:
+38(073)212- 01-55

з ремонту iнструменту

Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè.
Â³ää³ë êàäð³â ÄÏ "ÂÎ ÏÌÇ": âóë. Êðèâîð³çüêà, 22, êàá.14
òåë. äëÿ äîâ³äîê 33-67-01, 34-39-18 (ñ 9.00 äî 16.00)

В связи с расширением
автопарка ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ кат. ”Е”
СЛЕСАРЬ
Требования к соискателю:
о/р по Украине
бережное отношение к машине
ответственность и порядочность
Официальное оформление!

067-620-01-00 звонить с 8:00 до 19:00!

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

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë
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Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

Требуется

Ìîéùèöàóáîðùèöà

ÎÕÐÀÍÍÈÊ
Ïðàâûé è Ëåâûé áåðåã,
ã. Äíåïð

500 грн./смена
график 3/3 с 9.00 до 23.00
ул. Байкальская, 22
(068) 0 777 000

096-080-91-47
063-353-48-41

Êàñèð-îö³íþâà÷

ТОВ "ВЕСАМ"
требуются:

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.

ÆÅÑÒßÍÙÈÊÈ

â ëîìáàðä

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

требуются

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
на аптечный склад
Место работы: Левый берег

Опыт работы не требуется
Мы гарантируем:
высокую з/п без задержек
официальное трудоустройство с 1-го дня
спецодежду за счет компании
комфортное рабочее место, развозку

067-443-32-52

Запрошуємо на роботу:
район пр. Гагаріна
(новий магазин)

Заступник
керуючого

тел. 098-004-56-92

з/п от 20000 грн. и выше,
работа сдельная

ÑËÅÑÀÐÜ

ïî ðåìîíòó ñòàíêîâ
опыт работы

(096) 139-85-75
(066) 550-44-06
В спортивный клуб
на пр. Гагарина (р-н ДНУ)
требуется:

УБОРЩИЦА

Запрошуємо на роботу:
вул. Калинова, 9А

КУХАРЯ
ПРОДАВЦЯ
КАСИРА
тел. (096)612-76-14
Запрошуємо на роботу

Богдана Хмельницкого,36А

Продавця
067-136-77-47

Офіційне працевлаштування, соцпакет

098-410-71-51, 050-442-87-44
4

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

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

м’яса
тел. 067-374-46-64
На роботу потрібні

пр. Героев,13

Прибиральниця
Продавецьконсультант
067-845-42-89
Требуются

з/п от 500 до 900 грн./сутки
с предоставлением тренировок
у проф. инструкторов

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

ÐÎÁÎÒÀ
сиональных данных, позвонить: +38(050)361-27-96 ,
+38(097)584-56-73
Формувальники тiста, телефонувати:
+38(056)79406-92 , +38(067)634-15-95
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ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

Кухар-м’яса, пер. Парусный, 10 Д, зателефонувати:
+38(067)622-78-78

Комірник, з/п 12800 грн., р-н
пр. Петровського, зателефонувати: +38(067)636-33-67

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

Підробіток 3-4 годинии в
день. Дохід до 400 грн. в
день, т.097-403-11-01, 066377-81-89.

Продавця

м. Дніпро

8000 грн.

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

Пекар, вул. Акінсєєва, 9, р-он
парку Шевченка, зателефонувати: +38(067)250-17-10

Запрошуємо на роботу

МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ
Охоронці
для работы
в службе охраны
Графік роботи 1/2, 1/3
заробітна плата

Кухар, вул.Калинова, 9а, зателефонувати: +38(067)61276-14

(бул. Європейський,1Д)

тел. (067)630-33-38

ПРОДАВЦIВ Продавця
067-136-77-47

Кухар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)10310-12

Обвальщик, в мясной магазин, ответственный, з/п
от 8000 до 18000 грн., более детально з/п обсуждается при собеседовании в
зависимости от профессиональных данных, позвонить: +38(050)361-27-96 ,
+38(097)584-56-73

099-137-60-18
Запрошуємо на роботу
пр. Олександра Поля, 11

Кухар, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(066)112-86-65

Пекар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)10310-12
Пекар, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)10310-12
Пекар,
пер.
Парусный,
10
Д,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
Пекар, пр. Героев (ж/м Перемога, 4), зателефонувати:
+38(099)400-43-95
Пекар, пр. Миру, 61А, зателефонувати:
+38(066)10310-12
Повара, в школы и сады города, позвонить: +38 (096)62604-02 , +38(099)742-21-27
Пекарi,
телефонувати:
+38(056)794-06-92
,
+38(067)634-15-95
Тiстороби,
телефонувати:
+38(056)794-06-92
,
+38(067)634-15-95
Ученик обвальщика, в мясной магазин, ответственный,
з/п от 8000 до 18000 грн.,
более детально з/п обсуждается при собеседовании
в зависимости от професwww.t-rezerv.dp.ua
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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)28651-99 , пн.-птн. 8:00-16:00,
Ірина.
ВОДИТЕЛИ, кат.В, позвонить: +38(099)094-43-56
ВОДИТЕЛЬ кат. ”Е”, о/р
по Украине, бережное отношение к машине, ответственность и порядочность,
Официальное оформление!,
+38(067)620-01-00, звонить с
8:00 до 19:00!
Водитель
погрузчика,
без о/р, обучение, оф. трудоустройство, социальный
пакет, достойная з/п, позвонить: +38(067)439-10-83
Водитель, кат. ВС, позвонить: +38(050)713-20-04

15

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Агломераторники-мийщики полімерів, потрібні підприємству з переробки поліетилену, тел. +38(067)73777-06
Водii, кат.ВС, телефонувати: +38(056)794-06-92 ,

+38(067)634-15-95
Газорізальник, місце роботи: с.м.т. Самарівка, зателефонувати:
+38(0562)3606-18 , +38(067)522-26-47 ,
телефонувати: пн.-пт., з 9.00
до 18.00.
Гальваник, відділ кадрів
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізька, 22, каб.14, позвонить: +38(0562)33-67-01 ,
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
ЕЛЕКТРИК, 6,5 розряду,
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.
Електрик,
телефонувати:
+38(056)794-06-92
,
+38(067)634-15-95
Електроерозіоніст
відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, позвонить: +38(0562)33-67-01 ,
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
Електромонтер,
Дніпровському кабельному заводу
«Енерго», місце роботи - с.
Новоолександрівка, телефонувати: +38(095)730-70-71 ,
+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
Електромонтери,
відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, позвонить: +38(0562)33-67-01 ,
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
ЖЕСТЯНЩИКИ, з/п от 20000
грн. и выше, работа сдельная, позвонить: +38(096)13985-75 , +38(066)550-44-06
Комiрник,
телефонувати:
+38(056)794-06-92
,
+38(067)634-15-95
Майстер з ремонту iнструменту, з/п вiдрядна, до 15000
грн. (район - пр. Петровського),
зателефонувати:
+38(095)878-62-75
Майстер механічної ділянки, місце роботи: с.м.т.
Самарівка,
зателефонувати: +38(0562)36-06-18 ,

№04(719) 03.02.21-09.02.21

ÐÎÁÎÒÀ
+38(067)522-26-47 , телефонувати: пн.-пт., з 9.00 до
18.00.
Машиніст крану, 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,
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
ОПЕРАТОР моечного комплекса, заработная плата от
10000 грн., график 2/2, ул.
Байкальская 9/21, позвонить: +38(095)282-73-34
Оператори верстатів з ПУ,
відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»:
вул. Криворізька, 22, каб.14,
позвонить: +38(0562)33-6701 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
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, график
работы: посменно, м/р: с.
Партизанское, Днепровский
район, доставка транспортом предприятия, позвонить: +38(096)730-94-23 ,
+38(067)791-93-45
Пакувальники, телефонувати: +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,
позвонить:
+38(056)78935-63 , +38(067)565-00-13 ,
+38(067)563-46-65
Помощник маляра (с обучением), в цех легких металлоконструкций, график работы:
№04(719) 03.02.21-09.02.21

с 8.00 до 18.00 пн.-пт., официальное оформление, позвонить: +38(067)524-33-80 ,
Валентина.
Прибиральники,
телефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
Разнорабочие (женщины/
мужчины), в цех легких металлоконструкций,
график
работы: с 8.00 до 18.00 пн.пт., официальное оформление, позвонить: +38(067)52433-80 , Валентина.
Різнороб
на
дільницю
ГТВ(РТИ), 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.

мого 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 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
Слюсарі-ремонтники, відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»:
вул. Криворізька, 22, каб.14,
позвонить: +38(0562)33-6701 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
Слюсар-ремонтник,
Дніпровському кабельному заводу «Енерго», місце роботи
- с. Новоолександрівка, телефонувати: +38(095)730-7071 , +38(098)911-41-00

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

Слюсар-ремонтник, з ремонту
металообробних
верстатів, 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.

СЛЕСАРЬ по ремонту станков, опыт работы, позвонить: +38(096)139-85-75 ,
+38(066)550-44-06

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

Слесарь, ответственность и
порядочность, Официальное
оформление!, +38(067)62001-00, звонить с 8:00 до
19:00!
Слесарь-сборщик
(гибка,
сверловка) , в цех легких металлоконструкций,
график
работы: с 8.00 до 18.00 пн.пт., официальное оформление, позвонить: +38(067)52433-80 , Валентина.
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 рухо-

Верстатники, відділ кадрів
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізька, 22, каб.14, позвонить: +38(0562)33-67-01 ,
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
Столяр, в столярну майстерню, з/п від 20 тис.
грн., Ігор, зателефонувати:
+38(067)697-31-19
Токарі для роботи на
станках ДИП-500. Лівий
берег.
Оплата
відрядна, щотижня, телефонувати: +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
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

В школы и сады города
требуются:

Заведующий
производством
Повара
Кухонные работники
096-626-04-02, 099-742-21-27

В частный дом

ООО “Могис” требуются:

ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА
МЕНЕДЖЕР
по продаже спецодежды
ВОДИТЕЛИ, кат.В

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

ДОМРАБОТНИ

ЦА

(099)094-43-56

4 дня в неделю, с 8:00 до 18:00
выходы - 600 грн.

ШВЕЯ
(097)893-22-81
(099)340-80-19

097-776-87-90, 073-370-71-47

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
В цех легких металлоконструкций
требуются:

Помощник маляра
(с обучением)

Слесарь-сборщик
(гибка, сверловка)

Разнорабочие
(женщины/мужчины)
График работы:
с 8.00 до 18.00 пн-пт,
официальное оформление

Запрошуємо на роботу
пров. Парусний, 10Д

Продавця
Кухарям’яса
Пекаря

067-524-33-80 Валентина

067-622-78-78

Запрошуємо на роботу

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

(вул. Акiнсєєва,9
р-он парка Шевченка)

Прибиральницю
Вантажника
Пекаря

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ëèíèþ ïî ïåðåðàáîòêå
ïîëèìåðîâ

ÎÏÅÐÀÒÎÐÛ
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ ëèíèþ
ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííî
ì/ð: ñ. Ïàðòèçàíñêîå,
Äíåïðîâñêèé ðàéîí
äîñòàâêà òðàíñïîðòîì
ïðåäïðèÿòèÿ

067-250-17-10

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

Запрошуємо на роботу

ТРЕБУЕТСЯ

вул. Набережна Перемоги, 56А
вул. Урицького, 6А

ÏÎÊËÅÉÙÈÊ

Кухаря
Продавця

www.t-rezerv.dp.ua

066-112-86-65

äîðîæíûõ çíàêîâ

работа на производственном
участке

òåë. (056)789-35-63
(067)565-00-13
(067)563-46-65
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МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для работы в службе охраны, с
предоставлением
тренировок у профессиональных инструкторов, позвонить: +38(099)298-71-70 ,
+38(097)662-02-62
Охоронник, пр. Героев (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(099)400-43-95
Охоронник,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92
Охоронник,
вул.
Глинки,
2,
зателефонувати:
+38(099)400-43-95
Охоронці, м. Дніпро, гр. роботи 1/2, 1/3, заробітна плата від 760 грн./зміна+премії,
офіційне працевлаштування, соцпакет, зателефонувати: +38(098)410-71-51 ,
+38(050)442-87-44
Охоронці,
охоронному
підприємству, графік роботи: подобово і вахтовим
методом,
зателефонувати:
+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08
Охранник, срочно требуется,
правый и левый берег, г.Днепр, позвонить: +38(096)08091-47 , +38(063)353-48-41
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Підробіток. Дохід до 500
грн. в день, т.067-793-07-89,
050-629-80-66.
Для Вас підробіток 3-4 години, 450 грн. в день, т.066777-35-30, 096-578-31-96.

Підробіток для всіх. Дохід
до 450 грн. в день, т.098-40847-79, 066-334-31-14.
Підробіток для студентів
та молодих пенсіонерів. Дохід до 6500 грн. на тиждень,
т.095-097-09-02.
Робота або підробіток 2-5 годин на день. Для всіх. Дохід
до 480 грн. в день, т.066-30062-29.
Вантажник, вул. 20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(067)845-42-89
Вантажник, Дніпровському
кабельному заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка,
телефонувати: +38(095)730-70-71 ,
+38(098)911-41-00
Вантажник, з/п 12500 грн.,
р-н пр. Петровського, зателефонувати:
+38(067)63633-67
Грузчик, ул. Акинсеева, 9,
р-он парка Шевченко, позвонить: +38(067)250-17-10
Грузчик-заготовщик, в мясной магазин, ответственный,
з/п от 8000 до 18000 грн.,
более детально з/п обсуждается при собеседовании
в зависимости от профессиональных данных, позвонить: +38(050)361-27-96 ,
+38(097)584-56-73
ГРУЗЧИКИ, на линию по переработке полимеров, график работы: посменно, м/р:
с. Партизанское, Днепровский район, доставка транспортом предприятия, позвонить: +38(096)730-94-23 ,
+38(067)791-93-45
Двірники, в ТЦ на Підстанції. 2/2 з 08.00 до 20.00,
тел. +38(067)549-23-39
Двірники, в ТЦ по вул.
Тітова. 2/2
з
08.00 до
20.00, тел. +38(067)402-1571

Прибиральниці, в ТЦ по
вул. Тітова. 2/2 з 08.00 до
20.00, тел. +38(067)402-1571
Прибиральниці в офіс по
пр. Поля (колишній «Славутич»), з 06.00 до 09.30,
тел.+38(067)223-16-18
Додатковий дохід в офісі
(3-4 години в день). Оплата
до 500 грн. в день, т.099-26692-44, 068-923-63-10.
ДОМРАБОТНИЦА, в частный дом, СРОЧНО!, 4 дня
в неделю, с 8:00 до 18:00,
выходы - 600 грн., позвонить: +38(097)776-87-90 ,
+38(073)370-71-47
Касир-оцінювач, в ломбард,
з/п від 10000 грн., р-н роботи:
м. Дніпро, знання ПК обов’язкове, графік роботи: подобовий (1/2), денний (2/2), зателефонувати:
+38(096)96015-15 , +38(096)461-81-69
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

ÐÎÁÎÒÀ
Прибиральник, пр. Героев
(ж/м Перемога, 4), зателефонувати: +38(099)400-43-95
Прибиральник, у спортивний комплекс на чоловічу
зону (душові, роздягальні), тел. +38(067)223-1618
,
+38(067)563-25-44
Прибиральниці у спортклуб,
денні
або
нічні
зміни,
07.00-19.00,
тел.
+38(067)223-1618, +38(067)563-25-44
Прибиральниці в гіпермаркет, АНД район. Графік 2/2,
8:00-20.00 або 20.00-8.00.
ЗП 4800-6500 грн., позвонить: +38(099)515-54-18
Прибиральниці, в клінінгову
компанію (офіси, торгівельні
центри), тел. +38(067)21485-79
Прибиральниця в офіс, по
вул. Казакова, з 18.00 до
21.00, три рази на тиждень,
тел. +38(067)214-85-79
Прибиральниця в ТЦ по
вул. Калинова, 07.00 - 19.00,
2/2, тел.+38(067)214-85-79

Мойщица-уборщица,
з/п
500 грн./смена, график 3/3 с
9.00 до 23.00, ул. Байкальская, 22, позвонить: (068)0777-000

Прибиральниці, в ТЦ на
Підстанції. 2/2 з 08.00 до
20.00, тел. +38(067)549-2339

Пакувальники візків, з/п
5500 грн. за 15 змін, зателефонувати: +38(096)228-6585

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ,
з/п
4000-6000 грн., повна або
часткова зайнятість, зателефонувати: +38 (067) 233-8023

Підробіток в офісі, від 18 років. Без обмежень віку. Оплата гідна, т.098-720-74-53.

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, з/п 5000
грн. за 15 змін, зателефонувати: +38 (096)228-65-85

Підробіток. Від 18 років і без
обмежень. Дохід до 450 грн.
в день, т.098-004-71-38.

Прибиральниця, пр. Героїв, 13, зателефонувати:
+38(067)845-42-89

Прибиральниця,
склад
та офіс, вул. Малиновського, 5/2, з 08.00 до 17.00,
тел. +38(067)214-85-79
РАБОЧИЕ, на линию по переработке полимеров, график работы: посменно, м/р:
с. Партизанское, Днепровский район, доставка транспортом предприятия, позвонить: +38(096)730-94-23 ,
+38(067)791-93-45
Разнорабочие (женщины/
мужчины), в цех легких металлоконструкций,
график
работы: с 8.00 до 18.00 пн.пт., официальное оформление, позвонить: +38(067)52433-80 , Валентина.
Робота або підробіток. Від
пенсіонера до студента.
Можлива віддалена робота –
on-line. Від 500 грн. в день, т.
096-259-07-76.
Робота, підробіток на постійній основі, т.063-350-25-26,
098-619-37-85.
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
УБОРЩИЦА, в спортивный клуб на пр. Гагарина (р-н ДНУ), позвонить:
+38(067)630-33-38
Уборщица, ул. Акинсеева, 9,
р-он парка Шевченко, позвонить: +38(067)250-17-10
Цікава робота. Офіс. Дружний колектив. Дохід до 13000
грн. + премії, т.068-982-4850, 066-558-64-48.
ШВЕЯ,
позвонить:
+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
Дніпровський міський центр
зайнятості

Інспектор з кадрів, з/п 12
000 грн.

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

Інспектор з контролю якості
продукції, з/п 6 833 грн.
Керівник художній, з/п 9
866 грн.

Викладач (методи навчання),
з/п 9 500 грн.

Комплектувальник меблів,
з/п 7 500 грн.

Виконавець робіт, з/п 15
000 грн.

Кондитер, з/п 8 000 грн.

Газорізальник, з/п 9 000 грн.

Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів та
виробів, з/п 10 000 грн.

Головна медична сестра
(головний медичний брат), з/п
7 890 грн.

Лікар-акушер-гінеколог, з/п
6 750 грн.

Головний інженер, з/п 8 000
грн.

Лікар-кардіолог, з/п 10 000
грн.

Діловод, з/п

10 000 грн.

Електрик дільниці, з/п 8 000
грн.

Лікар-невропатолог, з/п 7
000 грн.
Лікар-психіатр, з/п 10 600
грн.

Електрик цеху, з/п 10 000 грн.
Електрогазозварник, з/п 10
000 грн.
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж, з/п 11
232 грн.

Лікар-терапевт, з/п 10 000
грн.
Майстер будівельних та монтажних робіт, з/п 15 000 грн.
Майстер дільниці, з/п 16 000
грн.

Енергетик, з/п 13 370 грн.
Завантажувач-вивантажувач, з/п 9 500 грн.
Інженер з технічного аудиту,
з/п 14 000 грн.
Інженер-електронік, з/п 15
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
Äçâîíèòè ïí.-ïò., ç 9.00 äî 18.00

òåë. (0562) 36-06-18,
(067)522-26-47
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ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
ковшового, з/п 11 530 грн.
Менеджер (управитель), з/п
8 000 грн.
Менеджер (управитель) з
туризму, з/п 7 288 грн.
Монтажник зв’язку-спаювальник, з/п 8 000 грн.
Обмотувальник елементів
електричних машин, з/п 12
000 грн.
Обрубувач, з/п 16 000 грн.
Оператор верстатів з програмним керуванням, з/п 13
000 грн.
Оператор розфасовувально-пакувального автомата, з/п
7850 грн.
Пожежний-рятувальник, з/п
10 000 грн.
Продавець-консультант, з/п
7 453 грн.
Робітник з комплексного
обслуговування сільськогосподарського виробництва,
з/п 10 000 грн.
Розмітник деталей та матеріалів, з/п 10 000 грн.
Сестра медична (брат медичний), з/п 10 000 грн.

М а ш и н і с т д о р ож н ь о - бу дівельних машин, з/п 12 000
грн.

Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування,
з/п 7 500 грн.

ÐÎÁÎÒÀ
“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.
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Слюсар з механоскладальних робіт, з/п 14 000 грн.
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та
кондиціювання, з/п 11 603 грн.

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007
Çàñíîâíèê: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
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.

Слюсар-дизеліст, з/п 10 000
грн.
Слюсар-інструментальник,
з/п 10 000 грн.

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000

Ôîðìàò À3

Вакансії Нікопольського
МРЦЗ

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

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

Фахівець з публічних закупівель,з/п 7 486 грн.
Фельд’єгер, з/п 9 500 грн.
Фельдшер, з/п 7 490 грн.
Фізичний терапевт, з/п 7
890 грн.
Фрезерувальник, з/п 15 000
грн.
Швачка, з/п 10 000 грн.

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

Машиніст екскаватора одно-

Токар-карусельник, з/п 8
000 грн.

Теплотехнік, з/п 9 000 грн.
Технолог, з/п 10 000 грн.
Токар, з/п 15 000 грн.

Шліфувальник по дереву,
з/п 10 000 грн.
Юрисконсульт, з/п 11 600 грн.

Вакансії Павлоградського
міськрайонного центру зайнятості
За більш детальною інформацією за кожною із наведених вакансій звертатися
за телефоном +38(0563)2695-16.
Токар, з/п 12 400 грн., виконання токарних робіт згідно з
посадовою інструкцією.

Вакансії Синельниківської
міськрайонної філіії Дніпропетровського ОЦЗ
Швачка, з/п 6 000 грн., пошив
дитячого одягу та аксесуарів,
смт. Іларіонове. Довідкова
інформація за телефоном:
(0566)343614.
Кухар, з/п 6 000 грн. Приготування дитячого раціону
страв, дотримання вимог
санітарії, технології приготування страв. Утримання
приміщення харчового блоку
в належному стані, участь у
бракеражі продовольчої сировини. Довідкова інформація
за телефоном: (0566)343614.
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Машиніст крана автомобільного, з/п 11 484 грн., посвідчення водія машиністу крану.
Додаткова інформація за
телефоном (0566)69-65-06.
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)6965-06.
Підсобний робітник, з/п 6
000 грн., для осіб з інвалідністю, 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.
Тренер-викладач, з/п 6 000
грн., тренер з настільного
тенісу. Додаткова інформація
за телефоном (0566)69-65-06.
7
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Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø Telegram êàíàë
Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿ â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!
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