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ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ
№06 (771) 16.02.2022 - 22.02.2022  

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

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

( , )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

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:
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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

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

Адміністративна робота. 
Офіс. Прийом дзвінків. Мож-
ливо без досвіду. Дохід до 17 
тис. грн. + премії, т.066-558-
64-48.

Адміністратор/секретар/
помічник в бізнес. До 15000 
грн. можливо без досвіду ро-
боти, навчу, т.097-340-37-24, 
050-626-94-32.

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(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

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

КАСИР-ОЦІНЮВАЧ, в лом-
бард, з/п 13 500-16 000 грн., 
р-н роботи: м. Дніпро, графік 
роботи: подобовий (1/2), ден-
ний (4/2), зателефонувати: 
+38(096)461-81-69

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(099)508-32-38 , 
+38(067)136-77-47

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

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

19

КОНДИТЕРИ, можливе нав-
чання, кондитерському ви-
робництву у м. Дніпро, графік 
роботи 4/2 с 7.00-19.00, тери-
торія заводу ДМЗ (вул. Буді-
вельників), з міста Кам’ян-
ське доставка транспортом 
підприємства, зателефону-
вати: +38(063)852-99-09 

МАШИНІСТ ВИСІКАЛЬ-
Н О - Ш ТА Н Ц Ю ВА Л Ь Н О Ї 
МАШИНИ, готові навчати!, 
умови роботи: офіційне пра-
цевлаштування, своєчасна 
виплата з/плати, оплачувана 
відпустка, повна зайнятість, 
м/р: м. Дніпро, вул. Лісопар-
кова, 1, зателефонувати: 
+38(067)009-71-00

ПЕКАРІ, можливе навчання, 
кондитерському виробни-
цтву у м. Дніпро, графік робо-
ти 4/2 с 7.00-19.00, територія 
заводу ДМЗ (вул. Будівель-
ників), з міста Кам’янське 
доставка транспортом під-
приємства, зателефонувати: 
+38(063)852-99-09

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

ТІСТОМІСИ, можливе нав-
чання, кондитерському ви-
робництву у м. Дніпро, графік 
роботи 4/2 с 7.00-19.00, тери-
торія заводу ДМЗ (вул. Буді-
вельників), з міста Кам’ян-
ське доставка транспортом 
підприємства, зателефону-
вати: +38(063)852-99-09

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

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   

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÒÎÐÃ²ÂËß

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

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

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

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

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



№06(771) 16.02.22-22.02.22 www.t-rezerv.dp.ua 3

ÐÎÁÎÒÀ
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

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 «Неоп-
лаза», зателефонувати: 
+38(050)957-69-08

ПРОДАВЕЦЬ, у кафе-бар 
«Росинка», гр/р: 1/2, з/п: став-
ка+%, м/р: ж/м Західний, за-
телефонувати: +38(066)214-
01-72 , +38(098)541-56-25 , 
Валентина

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

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

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

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(099)508-32-38 , 
+38(067)136-77-47

Робота, підробіток, офіс. 
Дохід до 450 грн в день, 
т.098-408-47-79, 066-334-31-
14.

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

Терміново! Візьму відпові-
дальний персонал. 20000 
грн. Кар`єрне зростання, 
т.097-340-37-24, 050-626-94-
32.

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

Шукаю помічника(цю) в 
сімейний бізнес. Оплата хо-
роша $+ премія за виконану 
роботу щотижня. М.Дніпро, 
т.067-682-80-08

12

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

КОНДИТЕРИ, можливе нав-
чання, кондитерському ви-
робництву у м. Дніпро, графік 
роботи 4/2 с 7.00-19.00, тери-
торія заводу ДМЗ (вул. Буді-
вельників), з міста Кам’ян-
ське доставка транспортом 
підприємства, зателефону-
вати: +38(063)852-99-09 

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(099)508-
32-38 , +38(067)136-77-47

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

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, Лівий берег, вул. 
Каштанова, 35, знаходимося 
на території заводу Інтер-
пайп НТЗ, графік 5/2 з 6:00 до 
15:30 або 1/3 з 7:00 до 7:00, 

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

умови: безкоштовне харчу-
вання; виплата ЗП 2 рази на 
місяць, ЗП 9200 грн. (чисти-
ми), дзвоніть +38(067)552-
33-46 , Влада

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(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

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, зателефо-
нувати: +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, 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 5500 грн. (чистими), дзво-
ніть +38(067)552-33-46 , Вла-
да

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

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

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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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

14

АВТОЕЛЕКТРИК, на СТО, за-
телефонувати: +38(067)631-
86-99

АВТОСЛЮСАР, зателефо-
нувати: +38(067)718-88-54

ВОДIЇ КАТ.ВС, зателефо-
нувати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

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

ВОДІЙ кат. Е, з досвідом 
роботи, зателефонува-
ти: +38(067)718-88-54

ВОДІЙ на вантажне авто, за-
телефонувати: +38(050)175-
84-31 , +38(097)492-25-39

ВОДІЙ на седельний тягач, 
Рено Магнум, для роботи по 
місту та області, повна за-
йнятість, д/р обов’язковий, 
з/п від 23 тис. грн., зателе-
фонувати: +38(067) 566-74-
81, Костянтин

ВОДІЙ, вантажного тран-
спорту, кат. С, д/р від 5 років, 
робота по Україні, зателефо-
нувати: +38( (050)328-32-27, 
Віктор

ВОДІЙ, кат.С, на сміттєвоз, 
д/р на вантажному авто-
мобілі, від 10 років, з/п від 
21000 грн., графік роботи по-
змінний: вечірній/нічний час, 
офіційне оформлення, місце 
роботи: Лівий берег (район 
Соняшного), зателефонува-
ти: +38(067)630-29-39

ВОДІЙ-ДАЛЬНОБІЙНИК , 
кат.СЕ, оплата висока, зате-
лефонувати: +38(067)329-
98-06 , +38(063)797-06-86

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

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

РИХТУВАЛЬНИК, на 
СТО, зателефонувати: 
+38(067)631-86-99

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(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(099)508-32-38 , 
+38(067)136-77-47

ПЕКАРІ, можливе навчання, 
кондитерському виробни-
цтву у м. Дніпро, графік робо-
ти 4/2 с 7.00-19.00, територія 
заводу ДМЗ (вул. Будівель-
ників), з міста Кам’янське 
доставка транспортом під-
приємства, зателефонувати: 
+38(063)852-99-09

ПОМІЧНИК КУХАРЯ, під-
приємству у зв’язку з розши-
ренням, місце роботи: Лівий 
берег, ж/м Фрунзенський, за-
телефонувати: +38(067)557-
54-27 , Ірина

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

ТІСТОМІСИ, можливе нав-
чання, кондитерському ви-
робництву у м. Дніпро, графік 
роботи 4/2 с 7.00-19.00, тери-
торія заводу ДМЗ (вул. Буді-
вельників), з міста Кам’ян-
ське доставка транспортом 
підприємства, зателефону-
вати: +38(063)852-99-09

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, підприємству у 
зв’язку з розширенням, міс-
це роботи: Лівий берег, ж/м 
Фрунзенський, зателефо-
нувати: +38(067)557-54-27 , 
Ірина

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

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

СЛЮСАР З РЕМОНТУ ВАН-
ТАЖНИХ АВТО – DAF, Sca-
nia, причепи-тенти (штора), 
двадцятки. Без шкідливих 
звичок, чесний, порядний. 
Досвід роботи обов’язко-
вий. Робота на СТО. До-
стойна З/П, т. +38(095)286-
51-99, Пн-Пт, з 8.00-16.00 
Ірина

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

15

ВЕРСТАТНИК, відповідаль-
ність, уважність, графік: п’я-
тиденка з 8.00 до 17.00, офі-
ційне працевлаштування, з/п 
відрядна (ставка + вироблен-
ня), вул. Гаванська 4, зателе-
фонувати: +38(067)977-47-
39 , Олена Валеріївна

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

ВАРНИК ХАРЧОВОЇ СИРО-
ВИНИ ТА ПРОДУКТІВ, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

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).

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (ІРИС-
НИХ МАС), терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (МАР-
МЕЛАДНИХ МАС), терміно-
во, кондитерському підпри-
ємству, м. Днiпро, вул. Оке-
анська, 4, зателефонувати: 
+38(050)489-77-93

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

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ
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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 
ніч, 4 вихідні, зателефонува-
ти: +38(067)569-76-34

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

ПРЕСУВАЛЬНИК-ВУЛКАНІ-
ЗАТОРНИК, можна без дос-
віду роботи, навчимо, р-н То-
поля, з/п від 10 тис. (оплата 
відрядна), вільний графік, 
повна зайнятість, зателефо-
нувати: +38(050)919-04-06 , 
+38(097)551-23-60

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

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

СЛЮСАР з ремонту верстат-
ного та кранового обладнан-
ня, повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

СЛЮСАР з ремонту дизелів, 
повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

СЛЮСАР З РЕМОНТУ 
КОМПРЕСОРІВ І ТУРБО-
КОМПРЕСОРІВ, повний 
соціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

СЛЮСАР з ремонту ру-
хомого складу, повний со-
ціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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

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

ЕЛЕКТРИК-МЕХАНІК, кон-
дитерському виробництву 
у м. Дніпро, графік роботи 
4/2 с 7.00-19.00, територія 
заводу ДМЗ (вул. Будівель-
ників), з міста Кам’янське 
доставка транспортом під-
приємства, зателефонувати: 
+38(063)852-99-09

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).

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

ЕЛЕКТРОМОНТЕР, повний 
соціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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

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

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

МАЙСТЕР ПЛАНОВО-РОЗ-
ПОДІЛЬНИХ ПИТАНЬ (ПРБ), 
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

МАШИНИСТ МИЙНОЇ 
МАШИНИ, повний соці-
альний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

МАШИНІСТ ВИСІКАЛЬ-
Н О - Ш ТА Н Ц Ю ВА Л Ь Н О Ї 
МАШИНИ, готові навчати!, 
умови роботи: офіційне пра-
цевлаштування, своєчасна 
виплата з/плати, оплачувана 
відпустка, повна зайнятість, 
м/р: м. Дніпро, вул. Лісопар-
кова, 1, зателефонувати: 
+38(067)009-71-00

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

МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗУ, 
повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

М Е Х А Н І К - Е Н Е Р Г Е Т И К , 
повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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

НАПОВНЮВАЧ БАЛОНІВ 
ПРОМИСЛОВИМИ ГАЗА-
МИ, на виробничу базу, 
повна зайнятість, р-н аеро-
порту (військове містечко 
Аеродром), графік роботи: з 
8.00 до 17.00, 5/2, з/п дого-
вірна, звертатись з 8.00 до 
17.00, у робочі дні за теле-
фонами: +38(097)568-18-90 , 
+38(067)567-84-79  

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

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 ЛІНІЇ З ВИРОБ-
НИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРО-
ДУКЦІЇ, терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

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   

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
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СЛЮСАР З ТОПЛИВНОЇ 
АПАРАТУРИ, повний со-
ціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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 ніч, 
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).

СТРОПАЛЬНИК, виробничо-
му підприємству, район ро-
боти: ж/м Придніпровськ, за-
телефонувати: +38(050)453-
41-52

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

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

ТОКАР, з мінімальними нави-
чками роботи, з/п 10-20 тис. 
грн. (оплата відрядна), р-н 
Тополя, вільний графік робо-
ти, повна зайнятість, зателе-
фонувати: +38(050)919-04-
06 , +38(097)551-23-60

ТОКАР-УНІВЕРСАЛ, з до-
свідом роботи на верста-
ті ДИП-200, ДИП-300, 5,6 
розряду, зателефонувати: 
+38(099)231-26-41 , Тамара 
Володимирівна

У К Л А Д А Л Ь Н И К - П А К У -
ВАЛЬНИК, терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

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

ШЛІФУВАЛЬНИК, повний 
соціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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

ШТАМПУВА ЛЬНИК-НА-
ЛАДЧИК, відповідальність, 
уважність, графік: п’ятиденка 
з 8.00 до 17.00, офіційне пра-
цевлаштування, з/п відрядна 
(ставка + вироблення), вул. 
Гаванська 4, зателефонува-
ти: +38(067)977-47-39 , Оле-
на Валеріївна

16

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ, буді-
вельній компанії в м. Київ, 
з/п: від 24000 грн., безко-
штовне житло та триразове 
харчування, зателефонува-
ти: +38(050)407-47-35

МОНОЛИТНИКИ, будівель-
ній компанії в м. Київ, з/п від 
25 тис. грн., житло та трьох 
разове харчування за раху-
нок роботодавця, зателефо-
нувати: +38(050)407-47-35

17

МОЛОДІ ЛЮДИ, для ро-
боти в службі охорони, на 
постійну роботу, до нового 
житлового комплексу - з/п 
від 700 до 1000 грн./добу, з 
наданням тренувань у проф. 
інструкторів, зателефону-
вати: +38(099)298-71-70, 
+38(097)662-02-62

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

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, виробничому 
підприємству, район роботи: 
ж/м Придніпровськ, зателе-
фонувати: +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 «Неоп-
лаза», зателефонувати: 
+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. 
роботи 1/2, 1/3, заробітна 
плата від 800 грн./зміна+пре-
мії, офіційне працевлашту-
вання, соцпакет, зателефо-
нувати: +38(098)410-71-51 , 
+38(050)442-87-44

ОХОРОНЦІВ, в охоронну 
фірму, робота в місті Дніпро 
та Дніпропетровській облас-
ті, своєчасна виплата заро-
бітної плати, соціальний па-
кет, забезпечення форменим 
одягом, зателефонувати: 
+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

СТАРШОГО ЗМІНИ ОХОРО-
НИ, в охоронну фірму, робо-
та в місті Дніпро та Дніпропе-
тровській області, своєчасна 
виплата заробітної плати, 
соціальний пакет, забезпе-
чення форменим одягом, за-
телефонувати: +38(095)664-
48-50

18

АВТОМИЙНИК, на автомий-
ку, з досвідом роботи, з/п 
відрядна, зателефонувати: 
+38(050)190-50-24

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

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

Запрошуємо на роботу

(пр. Миру, 61 А)

066-103-10-12

Продавець
Касир

Охоронець
Кухар

Швейному виробництву
потрібні:

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

ШВАЧКА

ПРАСУВАЛЬНИЦЯ

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

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

Касир-оцінювач
в ломбард

Гр/р: подобовий (1/2)
денний ( /2)4

З/П 13 500-16 000 грн.

096-461-81-69

р-н роботи: м. Дніпро
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“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.
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+38(099)364-67-73

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 магази-
ну! Адреса: пр. Д. Яворни-
цького, 106, зателефону-
вати: +38(063)787-81-04, 
+38(096)110-42-62

ВАНТАЖНИК, кондитерсько-
му виробництву у м. Дніпро, 
графік роботи 4/2 с 7.00-
19.00, територія заводу ДМЗ 
(вул. Будівельників), з міста 
Кам’янське доставка тран-
спортом підприємства, зате-
лефонувати: +38(063)852-
99-09

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, 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

ВАНТАЖНИКИ, час: з 8.00 
до 20.00, 4/4, зателефонува-
ти: +38(067)569-76-34

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

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

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

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

ДВІРНИК, відповідальний, 
без шкідливих звичок, офі-
ційне працевлаштування, 
м/р: вул. Миколи Руденка, 53 
(колишня Войцеховича), за-
телефонувати: +38(050)421-
20-26

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

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

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

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

КАСИР-ОЦІНЮВАЧ, в лом-
бард, з/п 13 500-16 000 грн., 
р-н роботи: м. Дніпро, графік 
роботи: подобовий (1/2), ден-
ний (4/2), зателефонувати: 
+38(096)461-81-69

Милі дівчата, робота для 
Вас! м.Дніпро. Запрошує-
мо до дружнього колек-
тиву. У нас Ви отримаєте 
високий дохід + чайові. Ви-
плати щоденно. Живіть гід-
но, а чи не існуйте. Життя 
одне! Надаємо гарне жит-
ло. Будемо дуже раді Вас 
бачити 0685043191

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

Підробіток пенсіонеру. 3-4 
години на день. До 500 грн/
день, т.067-560-92-36.

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК, 
терміново, кондитерському 
підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

ПОКОЇВКА, ресторанно-го-
тельному комплексу, зателе-
фонувати: +38(097)956-75-
74

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

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, ніч-
ні зміни, м/р: Центр міста, 
звертатися за номером: 
+38(093)195-10-23 , Ання

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, Тер-
міново! На Слов’янский 
базар, зателефонува-
ти: +38(096)196-46-69 , 
+38(050)919-13-78

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

РІЗНОРОБОЧІ, графік ро-
боти: 2 день/2 ніч, 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

РОБІТНИКИ на ремонт 
піддонів, зателефонува-
ти: +38(050)175-84-31 , 
+38(097)492-25-39

Робота на неповний робочий 
день, т.093-436-18-72, 068-
024-22-74.

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

СОРТУВАЛЬНИКИ ПО-
ЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ в Під-
городне, робота сезонна, 
Терміново !!!!, зателефону-
вати: +38(068)667-07-07 , 
+38(099)5504345

СТАРША ПОКОЇВКА, ресто-
ранно-готельному комплек-
су, допуск вище 1000В, за-
телефонувати: +38(097)956-
75-74

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

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

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

ШВАЧКИ, з/п від 15000 
грн., зателефонува-
ти: +38(097)374-12-43 , 
+38(067)771-80-52

Втрачено посвідчення ди-
тини з багатодітної сім’ї на 
ім’я Починок Олексій Юрі-
йович ДБ 123918

Без шкідливих звичок

Підприємству потрібен

РІЗЬБЯР

СКЛА
(066)005-67-51

ПрАТ«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
прийме на роботу

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

Слюсаря з ремонту

рухомого складу

Слюсаря з ремонту

дизел ві

Електромонтера

Слюсаря з ремонту

верстатного та кранового

обладнання

Механ каi -

енергетика

Слюсаря з ремонту

компресор в

турбокомпресор в

i i

i

Слюсаря з топливно

апаратури

i

Машиніста

тепловозу

Шліфувальник

Машин

а

іста

мийної машини

іВод я

Дніпровському кабельному
заводу "Енерго" потрібні

Електро-
монтер

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

Місце роботи -
с. Новоолександрівка

Скрутчик
дроту

Волочильник
дроту

Оператор
екструдера

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

від 800 грн. за зміну + премія
Офіційне працевлаштування, соцпакет
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ÐÎÁÎÒÀВакансії обласної служби зайнятості

Дніпровський міський 
центр зайнятості

За більш детальною ін-
формацією за кожною із 
наведених вакансій звер-
татися за телефоном 
(056)734-94-59, (067)755-50-
64.

АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ, з/п 
6 500 грн. 15 год. Супровід 
учня в процесі інклюзивного 
навчання. Додаткова інфор-
мація за телефоном (056) 734 
94 59.

БУХГАЛТЕР, з/п 12 512,5 грн. 
Здійснює прийом, аналіз і кон-
троль табелів обліку робочого 
часу і готує їх до лічильної 
обробки, приймає і контро-
лює оформлення листків про 
тимчасову непрацездатність. 
Нарахування заробітних плат 
працівникам, тощо. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056) 734 94 59.

ВИКЛАДАЧ ЗАКЛАДУ ВИ-
ЩОЇ ОСВІТИ, з/п 6 500 грн. 
Викладач інформатики. До-
даткова інформація за теле-
фоном (056) 734 94 59.

ВИХОВАТЕЛЬ, з/п 6 500 грн. 
Вихователь групи продовже-
ного дня. Виховання та ро-
звиток дітей, організація до-
звілля в групі дітей, співпраця 
з методистами, колективом, 
батьками. Розробка та підго-
товка методичного матеріалу 
згідно з планом. Забезпечен-
ня здорових та безпечних 
умов перебування дітей. До-
даткова інформація за теле-
фоном (056) 734 94 59.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТ-
НИХ ЗАСОБІВ, з/п 6 500 грн. 
Водій категорії С, Е. Можливі 
ВІДРЯДЖЕННЯ по Україні. 
Доставка вантажу, знання до-
кументообігу. Знання техніч-
них складових автомобіля та 
вміння невеликого технічного 
ремонту. Додаткова інформа-
ція за телефоном (056) 734 
94 59.

ВЧИТЕЛЬ ЗАКЛАДУ ЗА-
ГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ, з/п 8 500 грн. Вчи-
тель трудового навчання. 
Додаткова інформація відділ 
рекрутингу за тел. 067-755-
50-64 Ірина Леонідівна.

ГОЛОВНИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПОДАТКОВИЙ ІНСПЕКТОР, 
з/п 10 000 грн. Проведення 
перевірки правильності бух-
галтерського обліку підприєм-
ства. Надання адміністратив-
них послуг платникам подат-
ків. Застосування штрафних 
санкцій у разі порушення 
податкового законодавства 
Юлія Олегівна (067)7555064.

ДВІРНИК, з/п 6 500 грн. До-
даткова інформація за теле-
фоном (056) 734 94 59.

ЕКСПЕДИТОР, з/п 6 500 грн. 
Експедитор-вантажник. Важ-
ка фізична робота. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056) 734 9459. Телефон для 
співбесіди 0962179909.

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, 
з/п 17 000 грн. Зарплата від-
рядна від 17 000 грн. Графік 
роботи: Позмінна робота, 2 
через 2. Початок зміни о 7:00, 
тривалість 12 годин. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056) 734 94 59.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕ-
МОНТУ ТА ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУ-
ВАННЯ, з/п 7 000 грн. Ремонт 
та обслуговування електроо-
бладнання. Додаткова інфор-
мація за телефоном (056) 734 
94 59.

ЕНЕРГЕТИК, з/п 16 400 грн. 
Складання документації 
відповідно до вимог ПТЕ-
ЕС і ПБЕЕС. Проведення 
техогляду електроустано-
вок, виконання графіків ППР 
електроустановок та газових 
установок. Наявність 5 групи 
електробезпеки. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056) 734 9459.

ІНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗ-
КУ, з/п 6 500 грн. Забезпечує 
надійну та якісну роботу тех-
нічних засобів електрозв’язку. 
Здійснює технічне обслугову-
вання та ремонт апаратури, 
комутаційного обладнання 
електрозв’язку. Можливість 
надання КЕВ. Додаткова ін-
формація за телефоном (056) 
734 94 59.

ІНЖЕНЕР З ПІДГОТОВКИ 
КАДРІВ, з/п 8 814 грн. Впев-
нений користувач ПК, офісної 
техніки, знання 1 С. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056) 734 94 59.

ІНЖЕНЕР-ПРОГРАМІСТ, з/п 
12 000 грн. Інформація за те-
лефоном (056)734 94 59.

ІНСПЕКТОР З ВІЙСЬКО-
ВО-ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВ-
КИ, з/п 11 450 грн. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056) 734 94 59.

КЕРІВНИК МУЗИЧНИЙ, з/п 
6 500 грн. Планувати та про-
водити заняття по дошкільній 
підготовці, написання сце-
наріїв, проведення дитячих 
свят. Додаткова інформація 
за телефоном (056) 734 94 
59.

КОНТРОЛЕР ГАЗОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА, з/п 8 400 
грн. Забезпечення населення 
інформацією з обліку та роз-
рахунків за газ, попереджати 
абонентів про наявність у них 
заборгованості за газ, веден-
ня дій, спрямованих на збіль-
шення проплати за газ, вияв-
лення самовільного переоб-
ладнання газових приладів, 
зняття показників лічильника. 
Додаткова інформація за тел. 
(056)7349660.

КОНТРОЛЕР ЕНЕРГОНА-
ГЛЯДУ, з/п 9 000 грн. Додат-
кова інформація за телефо-
ном (056) 734 94 59.

КОНТРОЛЕР ТЕПЛОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА, з/п 9 421 
грн. Обслуговування насе-
лення з питань нарахувань за 
теплопостачання, контроль 
показників лічильників тепла, 
знімання показників приладів 
обліку тепла, розноска пові-
домлень. Додаткова інфор-
мація за телефоном (056) 734 
94 59.

КУХАР, з/п 14000 грн. Робота 
2 через 2, кафе за адресою 
вул. Троїцька, 8, можливо без 
досвіду роботи. Додаткова ін-
формація за телефоном (056) 
734 94 59.

КУХОННИЙ РОБІТНИК, з/п 6 
500 грн. Додаткова інформа-
ція за телефоном (056) 734 
94 59.

ЛІКАР-АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ, 
з/п 7 576 грн. Додаткова ін-
формація за телефоном (056) 
734 94 59.

ЛІКАР-ПЕДІАТР, з/п 6 500 
грн. Надання медичної допо-
моги дітям, які перебувають в 
закладі по догляду із забезпе-
ченням проживання. Додат-
кова інформація за телефо-
ном: (056)734 94 59.

ЛІКАР-ПСИХОЛОГ, з/п 9 300 
грн. Надання спеціалізованої 
діагностичної, лікувальної та 
консультативної психологіч-
ної допомоги психічно хво-
рих. Додаткова інформація за 
номером (056)734 94 59.

ЛОГОПЕД, з/п 7 000 грн. До-
даткова інформація за теле-
фоном (056) 734 94 59.

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА, 
з/п 11 090 грн. Додаткова ін-
формація за телефоном 734-
94-59.

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА, 
з/п 12 000 грн. Налагоджен-
ня екструдера. Приготуван-
ня композиції. Регулювання 
технологічних параметрів 
процесу екструзії. підготовка 
соди або тальку для опудрю-
вання. Чистка та змазування 
екструдера. Транспортування 
виготовлених виробів у вста-
новлене місце. Додаткова ін-
формація за телефоном (056) 
734 94 59.

МАШИНІСТ КРАНА АВТО-
МОБІЛЬНОГО, з/п 6 700 
грн. Можливість відряджень. 
Додаткова інформація за 
тел.0567349660.

МАШИНІСТ КРАНА МЕТА-
ЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИ-
ЦТВА, з/п 16 808 грн. Перемі-
щення вантажів на ділянці. 
Посвідчення машиніста кра-
на. Бажаний досвід роботи на 
мостовому крані МП. Додат-
кова інформація за телефо-
ном (056) 734 94 59.

МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА, 
з/п 15 000 грн. Телефонувати 
(056)734 94 59.

МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) 
З ПОСТАЧАННЯ, з/п 8 000 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном (056) 734 94 59.

МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) 
З ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕ-
ДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
з/п 10 000 грн. Обов’язковий 
досвід роботи за спеціальні-
стью. Додаткова інформація 
за телефоном (056) 734-96-
60.

МОЛОДША МЕДИЧНА СЕ-
СТРА (МОЛ. МЕД. БРАТ) 
(САНІТАРКА, САНІТАР-
КА-ПРИБИРАЛ., САНІТАР-
КА-БУФЕТНИЦЯ ТА ІН.), з/п 
6 500 грн. Додаткова інфор-
мація за телефоном (056) 734 
94 59.

ОББИВАЛЬНИК МЕБЛІВ, з/п 
15 000 грн. Учень оббиваль-
ника м’яків меблів та заготівлі 
каркасів. Додаткова інфор-
мація за тел. 067-755-50-64 
(Ірина Леонідівна відділ ре-
крутингу).

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 звер-
татися до відділу рекрутингу 
за телефоном (067)7555064.

ОПЕРАТОР ПОСТА ЦЕН-
ТРАЛІЗАЦІЇ, з/п 6 500 грн. 
Переводить централізовані 
стрілки й керує сигналами 
з пульта централізації або 
пульта місцевого керуван-
ня. Контролює правильність 
підготовки маршрутів, згід-
но з показаннями приладів 
керування. Звертатись до 
Дніпровської Дирекції заліз-
ничних перевезень Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056) 734 94 59.

ОФІЦІАНТ, з/п 8 400 грн. Роз-
давальник (офіціант) у шкіль-
ну їдальню. Додаткова інфор-
мація за тел.:(097)36-16-239 
Наталія Павлівна.

ОХОРОНЕЦЬ, з/п 13 000 грн. 
Місце роботи: ТЦ «Мост-
Сіті»» вул. Глінки, 2. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056) 734 94 59.

ПЕДАГОГ СОЦІАЛЬНИЙ, з/п 
7 500 грн. За інформацією 
(056) 734 94 59.

ПЕКАР, з/п 9 500 грн. Приготу-
вання тіста згідно технологій 
на тістомісильних машинах. 
Бажане місце проживання: 
Лівий берег, ж/м Покровський. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056) 734 94 59.

ПЕРЕКЛАДАЧ-ДАКТИЛО-
ЛОГ, з/п 6 500 грн. Знання 
мови жестів. Переклад осо-
бам з вадами слуху ділових 
(лекції, семінари, практичні, 
лабораторні заняття, заліки, 
іспити, виховні заходи, зу-
стрічі з батьками тощо) та 
побутових особистих розмов 
з чуючими особами. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056) 734 94 59.

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК, з/п 
6 500 грн. За додатковою ін-
формацією звертатись до 
відділу рекрутингу за телефо-
ном 067 755 50 64.

ПОМІЧНИК ВИХОВАТЕ-
ЛЯ, з/п 6 500 грн. Наявність 
COVID-сертифікату про вак-
цинацію. Додаткова інформа-
ція за телефоном (056) 734 
94 59.

ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБО-
ВИХ ПРИМІЩЕНЬ, з/п 6 500 
грн. Місце роботи Соборний 
район, пр. Героїв 33. Приби-
ральник під’їздів. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056) 734 94 59.

ПСИХОЛОГ, з/п 14 214 грн. 
Психолог-педагог. Конкурс-
ний відбір. Досвід роботи не 
менше 3 років в закладах 
освіти. Вища категорія. Робо-
та з педагогічними працівни-
ками м. Дніпра. Додаткова ін-
формація за телефоном (056) 
734 94 59.

РЕФЕРЕНТ, з/п 8 970 грн. До-
помагати керівнику підприєм-
ства з питань діяльності 
підприємства, аналізувати 
відповідну інформацію, готу-
вати необхідну документацію. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056) 734-96-60.

СЕСТРА МЕДИЧНА (БРАТ 
МЕДИЧНИЙ), з/п 15 000 грн. 
Патологоанатомічне відділен-
ня. Додаткова інформація за 
телефоном (056) 734 94 59.

СЛЮСАР З МЕХАНОСКЛА-
ДАЛЬНИХ РОБІТ, з/п 9 000 
грн. Збірка вузлів. 3-денний 
робочий тиждень. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)734 94 59.

СЛЮСАР-ІНСТРУМЕНТАЛЬ-
НИК, з/п 11 000 грн. Сбірка, 
доводка інструменту, робота 
з пресформами, нарізання 
різьби. Інформація за теле-
фоном (056)734 94 59.

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, з/п 
11 940 грн. Розбирання, ре-
монт та складання обладнан-
ня різних класів та типу: тру-
бонарізного, трубообрізного, 
гідравлічні преси, металургій-
ні крани, колесопрокатні агре-
гати, карусельні верстати, 
токарні верстати, фрезерні 
верстати, балансувальні вер-
стати, комунікаційні та венти-
ляційні промислові системи. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056) 734 94 59.

СТАРШИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
ПОДАТКОВИЙ ІНСПЕКТОР, 
з/п 12 000 грн. Старший дер-
жавний інспектор. Участь у 
забезпеченні єдиної інфор-
маційної політики ДПС, у т.ч. 
у проведенні інформаційних 
кампаній для супроводження 
пріоритетних питань діяль-
ності ДПС. Юлія Олегівна 
(067)7555064.

СТРІЛЕЦЬ, з/п 10 000 грн. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056) 734 94 59.

ТЕСЛЯР, з/п 6 500 грн. Додат-
кова інформація за телефо-
ном (056) 734 94 59.

ТЕХНІК З ОБЛІКУ, з/п 10 000 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном (056) 734 94 59.

ТОКАР-КАРУСЕЛЬНИК, з/п 
18 000 грн. Ведення техноло-
гічного процесу мех. обробки 
коліс на верстатах моделі 1Б-
502, КС та 1В-502. Контроль 
справності оснастки та при 
необхідності її заміна. Участь 
у перевалці та налаштуванні 
верстата. Технічне обслуго-
вування верстата та консоль-
но-поворотного крана, участь 
у їх ремонті. Виконання стро-
пальних робіт. 1-4 розрядів. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056) 734 94 59.

ФАХІВЕЦЬ З ПИТАНЬ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, з/п 
6 500 грн. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (056)734 
94 59.

ФАХІВЕЦЬ ІЗ СПЕЦІАЛІ-
ЗОВАНОГО ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ, з/п 7 879 грн. До-
слідження у космічній сфері. 
Спеціалість з управління кос-
мічними засобами. Додатко-
ва інформація за телефоном 
734 94 59.

ФОРМУВАЛЬНИК СКЛО-
ПЛАСТИКОВИХ ВИРОБІВ, 
з/п 10 000 грн. Додаткова ін-
формація за телефоном (056) 
734 94 59.

ШВАЧКА, з/п 6 500 грн. По-
шив рюкзаков (текстиль), 
поопераційна робота, додат-
кова інформація за тел.: 056-
734-96-56.


