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ÐÎÁÎÒÀ

(772) 23.02.2022 - 01.03.2022

ÐÎÁÎÒÀ
Потрібні

ВАНТАЖНИКИ
на склади
по вул. Винокурова
(лівий берег)
по вул. Юдіна
(правий берег)

096-626-04-02
099-742-21-27
Потрібні:

Потрібні

ТОКАР ЧПУ
СЛЮСАР
5-6-го розряду

ШЛІФУВАЛЬНИК
на круглошліфувальний
верстат по металу

НАПЛАВНИК металу
050-283-39-40

ЗВАРНИКскладальник МК
напівавтомат
р-н заводу
ім. Бабушкіна

Оплата
щотижнева:
від 4000 грн./нед.

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

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

№07(772) 23.02.22-01.03.22

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

Запрошуємо на роботу
(Січеславська набережна, 33)

Кухаря
Пекаря
Продавцяконсультанта
063-198-68-90

www.t-rezerv.dp.ua
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Охоронці
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м. Дніпро

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

КОНДИТЕРИ, можливе навчання, кондитерському виробництву у м. Дніпро, графік
роботи 4/2 с 7.00-19.00, територія заводу ДМЗ (вул. Будівельників), з міста Кам’янське доставка транспортом
підприємства, зателефонувати: +38(063)852-99-09

800 грн. за зміну + премія

Офіційне працевлаштування, соцпакет

098-410-71-51

ПЕКАРІ, можливе навчання,
кондитерському
виробництву у м. Дніпро, графік роботи 4/2 с 7.00-19.00, територія
заводу ДМЗ (вул. Будівельників), з міста Кам’янське
доставка транспортом підприємства, зателефонувати:
+38(063)852-99-09
Робота студентам, з/п від
6000 грн., вільний графік,
кар’єрне зростання, терміново!, 5 вакантних місць,
Євген Анатолійович, зателефонувати:
+38(056)78908-03 , +38(063)841-54 -99
+38(050)903-79-83

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

Кухарі
відкритої кухні

ТІСТОМІСИ, можливе навчання, кондитерському виробництву у м. Дніпро, графік
роботи 4/2 с 7.00-19.00, територія заводу ДМЗ (вул. Будівельників), з міста Кам’янське доставка транспортом
підприємства, зателефонувати: +38(063)852-99-09

Продавці
Касири
Пекарі
До нового магазину

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

02

Запрошуємо на постiйну роботу

Вантажників
і

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

073-407-08-07, 095-638-90-05, 096-284-46-94
Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А
вул. Урицького, 6А

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

Кухаря
Продавця
Прибиральника

Касира
Кухаря
Продавця
Пекаря

063-198-68-90

066-112-86-65
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АГРОНОМ, з/п 18000 грн., зателефонувати: +38(067)30638-94
ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
(виробництво
конвеєрів),
робота у м. Харків, д/р на
аналогічній посаді від 2-х
років (досвід розробки конвеєрів ОБОВ’ЯЗКОВИЙ), з/п
40 000-70 000 грн., виплата
двічі на місяць. Умови: офіційне оформлення, соціальні
гарантії, місцезнаходження
неподалік метро «Індустріальна», район Харківських
воріт. Доставка транспортом
до місця роботи від Одеської
та метро «Індустріальна».
PS: Розглядаємо кандидатів
з інших міст. Допомагаємо з
релокацією, зателефонувати: +38(097)678-65-16
ІНЖЕНЕР-конструктор, місце роботи: смт Самарівка,
дзвонити пн.-пт. з 9.00 до
18.00 за тел.: +38(0562)3606-18 , +38(067)522-26-47
КОНСТРУКТОР
СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ, на деревообробне виробництво, зателефонувати:
+38(050)85470-53 , Наталія

ÐÎÁÎÒÀ
10 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Агентство нерухомості набирає штат співробітників, з/п від 20000 грн., досвід роботи не обов’язковий,
навчання, кар’єрне зростання, графік роботи гнучкий,
Терміново!, 5 місць, зателефонувати:
+38(056)78908-03 , + 38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83,
Євген
Анатолійович
Адміністративна робота.
Офіс. Прийом дзвінків, документообіг. Можливо без досвіду. Дохід до 17 тис. грн. +
премії, т.066-558-64-48
Адміністратор/секретар/
помічник в бізнес. До 15000
грн. можливо без досвіду роботи, навчу, т.097-340-37-24,
050-626-94-32
МЕНЕДЖЕР зі збуту гірничо-збагачувального
обладнання, місце роботи:
смт Самарівка, дзвонити
пн.-пт. з 9.00 до 18.00 за
тел.: +38(0562)36-06-18 ,
+38(067)522-26-47
Терміново шукаю помічника, т.093-436-18-72, 068-02422-74
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КАСИР,
вул.
Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(063)787-81-04
КАСИР, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(099)50832-38
КАСИР, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)10310-12
КАСИР, пр. Героїв, 2 (ж/м Перемога, 4), зателефонувати:
+38(050)957-69-08
КАСИР, пр. Миру, 61А, зателефонувати:
+38(066)10310-12
КАСИР,
р-н
Донецького шосе, зателефонувати:
+38(066)103-10-12
КАСИР,
р-н
Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78

КРЕСЛЯР, на деревообробне виробництво, зателефонувати: +38(050)854-70-53 ,
Наталія

КАСИР, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(050)95769-08

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

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

www.t-rezerv.dp.ua

КАСИРИ, вул. О. Поля,11,
ТЦ «Міріада», до нового магазину, зателефонувати: +38(099)508-32-38 ,
+38(067)136-77-47
КАСИРИ,
вул.
Панікахи, 15, зателефонувати:
+38(068)251-14-13
КАСИР, р-н пр. Гагаріна, ТЦ
«Нагорний», зателефонувати: +38(066)112-86-65
КАСИР-ОЦІНЮВАЧ, в ломбард, з/п 13 500-16 000 грн.,
р-н роботи: м. Дніпро, графік
роботи: подобовий (1/2), денний (4/2), зателефонувати:
+38(096)461-81-69
ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ, з/п
висока, офіційне працевлаштування,
зателефонувати:
+38(093)406-59-87 , Михайло, +38(067)506-91-26 , Максим
ПРОДАВЕЦЬ
ГАСТРОНОМІЇ, 12 квартал, вул.
Кротова,
зателефонувати:
++38(068)783-77-97
ПРОДАВЕЦЬ, 12 квартал,
вул. Кротова, зателефонувати: +38(068)783-77-97
ПРОДАВЕЦЬ, вул. 20 років Перемоги, 43Д (Придніпровськ), зателефонувати:
+38(068)783-77-97
ПРОДАВЕЦЬ, вул. Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(063)787-81-04
ПРОДАВЕЦЬ, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул.
Урицького, 6А, зателефонувати: +38(063)198-68-90
ПРОДАВЕЦЬ, вул. Панікахи, 15, зателефонувати:
+38(068)251-14-13
ПРОДАВЕЦЬ, вул. Робоча, 67, зателефонувати:
+38(099)508-32-38
ПРОДАВЕЦЬ,
Донецьке
шосе,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
ПРОДАВЕЦЬ, пр. Героїв, 2
(ж/м Перемога, 4), зателефонувати: +38(050)957-69-08
ПРОДАВЕЦЬ, пр. Миру,
61А,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
ПРОДАВЕЦЬ, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
ПРОДАВЕЦЬ, р-н пр. Гагаріна, ТЦ «Нагорний», зателефонувати: +38(066)112-86-65
ПРОДАВЕЦЬ, ТЦ «Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(050)957-69-08
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ПРОДАВЕЦЬ, у кафе-бар
«Росинка», гр/р: 1/2, з/п: ставка+%, м/р: ж/м Західний, зателефонувати: +38(066)21401-72 , +38(098)541-56-25 ,
Валентина
ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, вул.
Акінфієва, 9, р-он парку
Шевченка, зателефонувати:
+38(099)429-77-92
ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, до нового магазину!
пр. Д. Яворницького, 106, зателефонувати: +38(099)42977-92
ПРОДАВЕЦЬ-консультант,
Запрошуємо до новенького магазину! Адреса: пр. Д.
Яворницького, 106, зателефонувати: +38(063)787-8104 , +38(096)110-42-62
ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, пр. Героїв, 11, зателефонувати: +38(063)198-6890
ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, пр-т Гагаріна, 117, зателефонувати: +38(099)02729-20
ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, Січеславська набережна, 33, зателефонувати:
+38(063) 198-68-90
ПРОДАВЦІ, вул. Глінки,2,
ТЦ «Мост Сіті», до нового магазину, зателефонувати: +38(067)201-78-78 ,
+38(066)869-34-11
ПРОДАВЦІ, вул. О. Поля,11,
ТЦ «Міріада», до нового магазину, зателефонувати: +38(099)508-32-38 ,
+38(067)136-77-47
ПРОДАВЦІ-КОНСУЛЬТАНТИ, у мережу магазинів «Аврора» (пром. група), гнучкий
графік, офіційне працевлаштування, своєчасна заробiтна плата, місце роботи:
р-н ж/м «Північний», зателефонувати:
+38(093)17075-58 , +38(066)170-94-58 ,
+38(067)617-07-58
Робота з хорошим графіком (3-4 години на день) і
стабільним доходом до 18
тис. грн, т.096-259-07-76
СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ, 12
квартал, вул. Кротова, зателефонувати:
+38(068)78377-97
Терміново! Візьму відповідальний персонал. 20000
грн. Кар`єрне зростання,
т.097-340-37-24, 050-626-9432
Торгові агенти у велику
компанію, з/п від 8000 грн.,
кар’єрне зростання, гнучкий
графік, Терміново!, зателефонувати: +38(056)789-0803 , +38(063)841-54-99 , Євген Анатолійович

Шукаю помічника(цю) в
сімейний бізнес. Оплата
хороша $+ премія за виконану роботу щотижня.
М.Дніпро, т.067-772-42-88,
067-682-80-08
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ДРІЖДЖОВИКИ, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
ЗАВІДУВАЧ
ВИРОБНИЦТВА, у школи та садки міста, зателефонувати:
+38(096)626-04-02
,
+38(099)742-21-27
КОНДИТЕРИ, можливе навчання, кондитерському виробництву у м. Дніпро, графік
роботи 4/2 с 7.00-19.00, територія заводу ДМЗ (вул. Будівельників), з міста Кам’янське доставка транспортом
підприємства, зателефонувати: +38(063)852-99-09
КОНДИТЕР, вул. Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(063)787-81-04
КУХАР ВІДКРИТОЇ КУХНІ, вул. Глінки, 2, ТЦ «Мост
Сіті», до нового магазину, зателефонувати: +38(067)20178-78 , +38(066)869-34-11
КУХАР ВІДКРИТОЇ КУХНІ,
вул. О. Поля,11, ТЦ «Міріада», до нового магазину, зателефонувати: +38(099)50832-38 , +38(067)136-77-47
КУХАР,
вул.
Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(063)787-81-04
КУХАР, 12 квартал, вул.
Кротова,
зателефонувати:
+38(068)783-77-97
КУХАР, вул. Набережна
Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(063)198-68-90
КУХАР, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(099)50832-38
КУХАР, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)10310-12
КУХАР, пр. Миру, 61А, зателефонувати:
+38(066)10310-12
КУХАР, пр-т Гагаріна, 117, зателефонувати: +38(099)02729-20
КУХАР, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
КУХАР, р-н пр. Гагаріна, ТЦ
«Нагорний», зателефонувати: +38(066)112-86-65
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КУХАР, Січеславська набережна, 33, зателефонувати:
+38(063) 198-68-90
КУХАР, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(050)95769-08
КУХАРІ,
зателефонувати:
+38(096)626-04-02,
+38(099)742-21-27
КУХАР-М’ЯСА,
р-н
Парус-Комунар, зателефонувати: +38(067)622-78-78
КУХАР-УНІВЕРСАЛ, до нового магазину! пр. Д. Яворницького, 106, зателефонувати: +38(099)429-77-92
КУХАР-УНІВЕРСАЛ, Запрошуємо до новенького магазину! Адреса: пр. Д. Яворницького, 106, зателефонувати: +38(063)787-81-04,
+38(096)110-42-62
КУХОННІ ПРАЦІВНИКИ, зателефонувати: +38(096)62604-02, +38(099)742-21-27
ОБВАЛЬНИК, 12 квартал,
вул. Кротова, зателефонувати: +38(068)783-77-97
ПЕКАР, вул. Акінфієва, 9,
р-он парку Шевченка, зателефонувати:
+38(099)42977-92

В Апарт-готель «Dob.in.ua»
потрібна

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

АДМІНІСТРАТОРПОКОЇВКА

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

Проживання: Лівий берег
вул. Лугівська, 255
ж/к Воронцовський
з/п 9000 - 12000 грн.

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

подобових квартир

Гр/р: 3/3 (8.00-21.00, 18 робочих днів)

095-755-55-10, 067-694-05-49

ПЕКАР, р-н пр. Гагаріна, ТЦ
«Нагорний», зателефонувати: +38(066)112-86-65
ПЕКАР, Січеславська набережна, 33, зателефонувати:
+38(063) 198-68-90
ПЕКАР, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(050)95769-08
ПЕКАРІ,
вул.
Глінки,2,
ТЦ «Мост Сіті», до нового магазину, зателефонувати: +38(067)201-78-78 ,
+38(066)869-34-11
ПЕКАРІ, вул. О. Поля,11,
ТЦ «Міріада», до нового магазину, зателефонувати: +38(099)508-32-38 ,
+38(067)136-77-47

Запрошуємо на роботу
(вул. Панікахи, 15)

Запрошуємо на роботу:
р-н Донецького шосе

Касира
Продавця
Вантажника

ОХОРОНЦІВ
ВАНТАЖНИКА
КАСИРА

068-251-14-13

тел. 066-103-10-12

ПЕКАРІ, можливе навчання,
кондитерському
виробництву у м. Дніпро, графік роботи 4/2 с 7.00-19.00, територія
заводу ДМЗ (вул. Будівельників), з міста Кам’янське
доставка транспортом підприємства, зателефонувати:
+38(063)852-99-09
ПОМІЧНИК КУХАРЯ, підприємству у зв’язку з розширенням, місце роботи: Лівий
берег, ж/м Фрунзенський, зателефонувати: +38(067)55754-27 , Ірина
www.t-rezerv.dp.ua
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ТІСТОМІСИ, можливе навчання, кондитерському виробництву у м. Дніпро, графік
роботи 4/2 с 7.00-19.00, територія заводу ДМЗ (вул. Будівельників), з міста Кам’янське доставка транспортом
підприємства, зателефонувати: +38(063)852-99-09
ТІСТОРОБИ,
зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
ФОРМУВАЛЬНИКИ
ТIСТА,
зателефонувати:
+38(056)794-06-92
,
+38(067)634-15-95

Запрошуємо на роботу
р-он Парус-Комунар

Запрошуємо на роботу:
(Донецьке шосе)

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

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Êóõàðÿ
Îõîðîíöÿ

КОМІРНИК, підприємству у
зв’язку з розширенням, місце роботи: Лівий берег, ж/м
Фрунзенський,
зателефонувати: +38(067)557-54-27 ,
Ірина
КОМІРНИК, пр. Героїв, 11, зателефонувати: +38(063)19868-90
КОМІРНИКИ, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
ВАНТАЖНИКИ на склади,
по вул. Винокурова (лівий
берег), на вул. Юдіна (правий берег), зателефонувати:
+38(096)626-04-02,
+38(099)742-21-27
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ВОДIЇ КАТ.ВС, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95

066-103-10-12
Запрошуємо на роботу

Р О Б О ТА

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

вул. Робоча, 67

Продавця-касира Касир
Продавець
Вантажника Кухар
Пекаря
Пекар
099-429-77-92

13
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тел. 099-508-32-38

ВОДІЇ, кат. С,Е,Д, зателефонувати: +38(050)320-54-58 ,
+38(093)911-30-14
ВОДІЙ на вантажне авто, зателефонувати: +38(050)17584-31 , +38(097)492-25-39
ВОДІЙ на седельний тягач,
Рено Магнум, для роботи по
місту та області, повна зайнятість, д/р обов’язковий,
з/п від 23 тис. грн., зателефонувати: +38(067) 566-7481, Костянтин
ВОДІЙ, вантажного транспорту, кат. С, д/р від 5 років,
робота по Україні, зателефонувати: +38( (050)328-32-27,
Віктор
ВОДІЙ, кат.С, на сміттєвоз,
д/р на вантажному автомобілі, від 10 років, з/п від
21000 грн., графік роботи позмінний: вечірній/нічний час,
офіційне оформлення, місце
роботи: Лівий берег (район
Соняшного), зателефонувати: +38(067)630-29-39
ВОДІЙ-ДА ЛЬНОБІЙНИК,
кат.СЕ, оплата висока, зателефонувати:
+38(067)32998-06 , +38(063)797-06-86

4

www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
ЗДАМ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛЬ (під план для роботи в
таксі), АВТО: Рено Логан, Кіа,
Хюндай,
зателефонувати:
+38(067)632-62-54
КОМІРНИК, зі своїм авто,
завдання: допомога на складі, доставка та відправка товарів, встановлення сушок,
діспенсерів (робота з перфоратором), графік: з 8.00 до
17.00, 5/2, офіційне оформлення,
зателефонувати:
+38(050)346-58-77, Наталія
СЛЮСАР
З
РЕМОНТУ
ВАНТАЖНИХ АВТО – DAF,
Scania,
причепи-тенти
(штора), двадцятки. Без
шкідливих звичок, чесний,
порядний. Досвід роботи обов’язковий. Робота
на СТО. Достойна З/П, т.
+38(095)286-51-99, Пн-Пт, з
8.00-16.00 Ірина
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СЛЮСАРІ,
зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
ВЕРСТАТНИК, відповідальність, уважність, графік: п’ятиденка з 8.00 до 17.00, офіційне працевлаштування, з/п
відрядна (ставка + вироблення), вул. Гаванська 4, зателефонувати: +38(067)977-4739 , Олена Валеріївна
АВТОСЛЮСАР, робота постійна, бажаний досвід роботи, працевлаштування згідно
КЗпП, місце роботи: проспект Слобожанський (пр.
газ. «Правда»), зателефонувати: +38(067)558-01-10
ВАРНИК ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ ТА ПРОДУКТІВ, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93
ВОЛОЧИЛЬНИК
ДРОТУ,
кат. В,С, Дніпровському кабельному заводу «Енерго»,
місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати:
+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00
ГАЛЬВАНИК, відділ кадрів
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)33-67-01 ,
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (ІРИСНИХ МАС), терміново, кондитерському підприємству, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93
ГОТУВАЧ
СУМIШЕЙ
(МАРМЕЛАДНИХ
МАС),
терміново, кондитерському
підприємству, м. Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93

ЕКСКАВАТОРНИКИ, JSB, з/п
1000 грн. на день, зателефонувати: +38(067)306-38-94
ЕКСПЕДИТОР, робота постійна, бажаний досвід роботи, працевлаштування згідно
КЗпП, місце роботи: проспект Слобожанський (пр.
газ. «Правда»), зателефонувати: +38(067)558-01-10
ЕЛЕКТРИК, 5-го розряду,
виробничому підприємству,
район роботи: 12 квартал, зателефонувати: +38(050)45341-52
ЕЛЕКТРИКИ, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
ЕЛЕКТРИК-МЕХАНІК, кондитерському
виробництву
у м. Дніпро, графік роботи
4/2 с 7.00-19.00, територія
заводу ДМЗ (вул. Будівельників), з міста Кам’янське
доставка транспортом підприємства, зателефонувати:
+38(063)852-99-09
ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати:
+38(0562)3367-01 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
ЕЛЕКТРО-МОНТЕР, кат. В,С,
Дніпровському кабельному
заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)73070-71, +38(098)911-41-00
ЕЛЕКТРОМОНТЕР, повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ, відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)3367-01 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
ЕЛЕКТРОСЛЮСАР з ремонту технологічного обладнання, місце роботи:
смт Самарівка, дзвонити
пн.-пт. з 9.00 до 18.00 за
тел.: +38(0562)36-06-18 ,
+38(067)522-26-47
ЗБИРАЛЬНИК
МЕБЛІВ,
на деревообробне виробництво,
зателефонувати:
+38(050)854-70-53 , Наталія
ЗВАРЮВАЧ-СКЛА ДАЛЬНИК МК, напівавтомат, р-н
заводу ім. Бабушкіна, оплата щотижнево: від 4000 грн./
тиж., д/р не менше 2-х років, графік роботи: з 7.00 до
18.00, цехові умови зателефонувати: +38(067)839-1274 , +38( 067) 565-27-55
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ÐÎÁÎÒÀ
ІСТОПНИК, р-н 12 Квартал,
зателефонувати:
+38(067)569-76-34
МАЙСТЕР планово-розподільних питань (ПРБ), місце роботи: смт Самарівка,
дзвонити пн.-пт. з 9.00 до
18.00 за тел.: +38(0562)3606-18 , +38(067)522-26-47
МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ, на
деревообробне
виробництво,
зателефонувати:
+38(050)854-70-53 , Наталія
МАШИНИСТ
МИЙНОЇ
МАШИНИ,
повний
соціальний
пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
МАШИНІСТ
КОЗЛОВОГО
КРАНУ, виробничому підприємству, район роботи: ж/м
Придніпровськ, зателефонувати: +38(050)453-41-52
МАШИНІСТ
ТЕПЛОВОЗУ,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
МЕХАНІК-ЕНЕРГЕТИК,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
НАПЛАВНИК металу, зателефонувати:
+38(050)28339-40
НАПОВНЮВАЧ
БАЛОНІВ
ПРОМИСЛОВИМИ
ГАЗАМИ, на виробничу базу,
повна зайнятість, р-н аеропорту (військове містечко
Аеродром), графік роботи: з
8.00 до 17.00, 5/2, з/п договірна, звертатись з 8.00 до
17.00, у робочі дні за телефонами: +38(097)568-18-90 ,
+38(067)567-84-79
ОБЛІКОВЕЦЬ НА ВИРОБНИЦТВО, виробничому підприємству, район роботи: 12
квартал,
зателефонувати:
+38(050)453-41-52
ОПЕРАТОР ЕКСТРУДЕРА,
кат. В,С, Дніпровському кабельному заводу «Енерго»,
місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати:
+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00
ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, терміново, кондитерському підприємству, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93

ОПЕРАТОР НА ВИРОБНИЦТВО, виробничому підприємству, район роботи: 12
квартал,
зателефонувати:
+38(050)453-41-52
ОПЕРАТОР ЧПУ, виробничому підприємству, район роботи: 12 квартал, зателефонувати: +38(050)453-41-52
ОПЕРАТОРИ верстатів з
ПУ, відділ кадрів ДП «ВО
ПМЗ»: вул. Криворізька,
22,
каб.14,
зателефонувати: +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, зателефонувати: +38(067)569-76-34
ОХОРОННИК, виробничому
підприємству, район роботи:
ж/м Придніпровськ, зателефонувати: +38(050)453-4152
ПРАСУВАЛЬНИЦЯ, швейному виробництву, зателефонувати: +38(050)342-89-84 ,
+38(098)107-98-42
ПРЕСУВАЛЬНИК-ВУЛКАНІЗАТОРНИК, можна без
досвіду роботи, навчимо, р-н
Тополя, з/п від 10 тис. (оплата відрядна), вільний графік,
повна зайнятість, зателефонувати: +38(050)919-04-06 ,
+38(097)551-23-60
ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, магазину «КЕЛИХ»
на СОКІЛ 2, робота постійна, бажаний досвід роботи,
працевлаштування
згідно
КЗпП, місце роботи: проспект Слобожанський (пр.
газ. «Правда»), зателефонувати: +38(067)558-01-10
РОБІТНИК НА ШЛІФУВАННЯ, на деревообробне виробництво, зателефонувати:
+38(050)854-70-53 , Наталія
РОБОЧИЙ,
виробничому
підприємству, район роботи:
12 квартал, зателефонувати:
+38(050)453-41-52
СКРУТЧИК ДРОТУ, кат. В,С,
Дніпровському кабельному
заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)73070-71, +38(098)911-41-00
СЛЮСАР 5-6-го розряду, зателефонувати: +38(050)28339-40
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
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СЛЮСАР з ремонту дизелів,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
СЛЮСАР
З
РЕМОНТУ
КОМПРЕСОРІВ І ТУРБОКОМПРЕСОРІВ,
повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
СЛЮСАР з ремонту рухомого складу, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
СЛЮСАР з ремонту та обслуговування деревообробних верстатів із ЧПУ, зателефонувати: +38(067)541-5737 , Валерій Григорович
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
СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК, з ремонту електрообладнання,
д/р від 3-х років, з/п від 12000
до 15000 грн., оф. оформлення, обіди за рахунок підприємства, гр/р: п’ятиденка,
з 8.00, м/р: вул.Б.Кротова 16,
(12-й квартал), зателефонувати: +38(097)368-20-39 , Наталія Володимирівна
СЛЮСАРІ-РЕМОНТНИКИ, відділ кадрів ДП «ВО
ПМЗ»: вул. Криворізька,
22,
каб.14,
зателефонувати: +38(0562)33-67-01 ,
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до
16.00).

Запрошуємо на роботу

Продавця
Вантажника
Охоронця

Запрошуємо на роботу
пр. Героїв, 2 (ж/м Перемога, 4)

вул. 20 рокiв Перемоги, 43Д
(Придніпровськ)

Звертатися за тел.

068-783-77-97
У зв'язку з розширенням
кондитерському підприємству
на постійну роботу потрібні:

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касирів
(050) 957-69-08

Оператори
виробничої лінії

графік роботи:
2 день/2 нічь, 4 вихідних

Запрошуємо на роботу

12 квартал, вул. Кротова

Різноробочі

Продавця
Продавця
Вантажники гастрономії
графік: з 8.00 до 20.00, 4/4
Старшого
Сл
ю
сар
і
-ремонтники
графік роботи:
продавця
2 день/2 нічь, 4 вихідних
Кухаря
Істопник
Обвальника
тел. 067-569-76-34
графік роботи:
2 день/2 нічь, 4 вихідних

СЛЮСАРІ-РЕМОНТНИКИ,
графік роботи: 2 день/2 ніч,
4 вихідних, зателефонувати:
+38(067)569-76-34
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, виробничому підприємству, район роботи: 12 квартал, зателефонувати: +38(050)45341-52
СЛЮСАР-САНТЕХНІК, відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати:
+38(0562)3367-01 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
СТАНОЧНИКИ, відділ кадрів
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)33-67-01 ,
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
СТОЛЯР, на деревообробне
виробництво, зателефонувати: +38(050)854-70-53 , Наталія
www.t-rezerv.dp.ua

р-н 12 Квартал

068-783-77-97
Запрошуємо на роботу
пр. Гагаріна, 117

ПРОДАВЦЯКОНСУЛЬТАНТА
КУХАРЯ
099-027-29-20
Запрошуємо на роботу
(пр. Героїв, 11,)

КОМІРНИКА
 ПРОДАВЦЯКОНСУЛЬТАНТА
 ПРИБИРАЛЬНИЦЮ
063-198-68-90
5

Новий магазин
запрошує на роботу
(пр. Д. Яворницького, 106)

ПРОДАВЦЯКОНСУЛЬТАНТА
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА
 ВАНТАЖНИКІВ
099-429-77-92

З/П 13 500-16 000 грн.
р-н роботи: м. Дніпро

Гр/р: подобовий (1/2)
денний (4/2)

096-461-81-69
Запрошуємо на роботу
(пр. Миру, 61 А)

Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

Касир
Продавець
Охоронець
Кухар

òåë. (0562) 36-06-18,
(067)522-26-47

066-103-10-12

МЕНЕДЖЕР
зі збуту гірничозбагачувального
обладнання

ВАЛЬЦИВНИК
гумових сумішей

ІНЖЕНЕРконструктор

МАЙСТЕР
планово-розподільних
(ПРБ)

Місце роботи: смт Самарівка

ТЕСЛЯР-ВАНТАЖНИК, на
склад піддонів, оплата відрядна, висока, зателефонувати: +38(050)697-42-54

ТОКАР, з мінімальними навичками роботи, з/п 10-20
тис. грн. (оплата відрядна),
р-н Тополя, вільний графік
роботи, повна зайнятість, зателефонувати: +38(050)91904-06 , +38(097)551-23-60

в ломбард

ТЕРМІНОВО

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

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

Касир-оцінювач

потрібні з досвідом роботи:

СТРОПАЛЬНИК, виробничому підприємству, район роботи: ж/м Придніпровськ, зателефонувати: +38(050)45341-52

Швейному виробництву
потрібні:

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

ТОКАР-УНІВЕРСАЛ, з досвідом роботи на верстаті ДИП-200, ДИП-300, 5,6
розряду,
зателефонувати:
+38(099)231-26-41 , Тамара
Володимирівна
УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК, терміново, кондитерському підприємству, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93
ШВАЧКА, швейному виробництву,
зателефонувати:
+38(050)342-89-84,
+38(098)107-98-42
ШЛІФУВАЛЬНИК на круглошліфувальний
верстат
по металу, зателефонувати:
+38(050)283-39-40
ШЛІФУВАЛЬНИК,
повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
ШПОНУВАЛЬНИК, на деревообробне виробництво, зателефонувати: +38(050)85470-53 , Наталія
ШТАБЕЛЮВАЛЬНИК,
виробничому підприємству, район роботи: 12 квартал, зателефонувати: +38(050)45341-52
ШТАМПОВЩИК, виробничому підприємству, район роботи: 12 квартал, зателефонувати: +38(050)453-41-52
Ш ТА М П У ВА Л Ь Н И К - Н А ЛАДЧИК, відповідальність,
уважність, графік: п’ятиденка
з 8.00 до 17.00, офіційне працевлаштування, з/п відрядна
(ставка + вироблення), вул.
Гаванська 4, зателефонувати: +38(067)977-47-39 , Олена Валеріївна

6

www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
ОХОРОННИК, ТЦ «Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(050)957-69-08

16

ЗВАРНИКИ, будівельній компанії в м. Київ, з/п від 25 тис.
грн., житло та трьох разове
харчування за рахунок роботодавця, зателефонувати:
+38(050)407-47-35
ЗВАРЮВАЛЬНИКИ,
будівельній компанії в м. Київ,
з/п: від 24000 грн., безкоштовне житло та триразове
харчування, зателефонувати: +38(050)407-47-35
МОНОЛИТНИКИ, будівельній компанії в м. Київ, з/п від
25 тис. грн., житло та трьох
разове харчування за рахунок роботодавця, зателефонувати: +38(050)407-47-35

17 ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

ОХОРОННИКИ, з/п 900 грн./
доба, гр/р: доба через дві, зателефонувати: +38(067)30638-94
ОХОРОНЦІВ, в охоронну
фірму, робота в місті Дніпро
та Дніпропетровській області, своєчасна виплата заробітної плати, соціальний пакет, забезпечення форменим
одягом,
зателефонувати:
+38(095)664-48-50
Проводиться набір СПІВРОБІТНИКІВ ОХОРОНИ. Графік подобово. Місце роботи
у місті та за містом. Оплата
своєчасно. Офіційне працевлаштування, зателефонувати: +38(067)561-36-19
СПІВРОБІТНИКИ, для роботи в службі охорони, графік
роботи 12 годин, дві ночі через дві, з 19:00 до 7:00, оплата 500 грн./вихід, зателефонувати: +38(099)298-71-70,
+38 (097) 662-02-62

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

СТАРШОГО ЗМІНИ ОХОРОНИ, в охоронну фірму, робота в місті Дніпро та Дніпропетровській області, своєчасна
виплата заробітної плати,
соціальний пакет, забезпечення форменим одягом, зателефонувати: +38(095)66448-50

ОХОРОНЕЦЬ, вул. 20 років Перемоги, 43Д (Придніпровськ), зателефонувати:
+38(068)783-77-97
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ОХОРОНЕЦЬ,
Донецьке
шосе,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
ОХОРОНЕЦЬ, пр. Миру,
61А,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
ОХОРОНЕЦЬ, р-н Донецького шосе, зателефонувати:
+38(066)103-10-12
ОХОРОНЦІ, м. Дніпро, гр.
роботи 1/2, 1/3, заробітна
плата від 800 грн./зміна+премії, офіційне працевлаштування, соцпакет, зателефонувати: +38(098)410-71-51 ,
+38(050)442-87-44
ОХОРОННИК, виробничому
підприємству, район роботи:
12 квартал, зателефонувати:
+38(050)453-41-52

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

АВТОМИЙНИК, на автомийку, з досвідом роботи, з/п
відрядна, зателефонувати:
+38(050)190-50-24
АДМІНІСТРАТОР-ПОКОЇВКА подобових квартир, в
апарт-готель
«Dob.in.ua»,
проживання: Лівий берег,
вул. Лугівська, 255, ж/к Воронцовський, з/п 9000 - 12000
грн., гр/р: 3/3 (8.00-21.00, 18
робочих днів), зателефонувати: +38(095)755-55-10 ,
+38(067)694-05-49
ВАНТАЖНИК (мийник), б/у
автопокришки,
ВАНТАЖНИК, вул. 20 років Перемоги, 43Д (Придніпровськ), зателефонувати:
+38(068)783-77-97

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

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

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

ВАНТАЖНИК, вул. Панікахи, 15, зателефонувати:
+38(068)251-14-13
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ВАНТАЖНИК, до нового
магазину! пр. Д. Яворницького, 106, зателефонувати:
+38(099)429-77-92
ВАНТАЖНИК, кондитерському виробництву у м. Дніпро,
графік роботи 4/2 с 7.0019.00, територія заводу ДМЗ
(вул. Будівельників), з міста
Кам’янське доставка транспортом підприємства, зателефонувати:
+38(063)85299-09
ВАНТАЖНИК, р-н Донецького шосе, зателефонувати:
+38(066)103-10-12
ВАНТАЖНИК, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
ВАНТАЖНИКИ,
зарплата
від виробітку (18 000 грн. і
вище), робота постійна, місце роботи: Лівий берег, зателефонувати: +38(073)40708-07 , +38(095)638-90-05 ,
+38(096)284-46-94
ВАНТАЖНИКИ, час: з 8.00
до 20.00, 4/4, зателефонувати: +38(067)569-76-34
ВАНТАЖНИКИ на склади,
по вул. Винокурова (лівий
берег), на вул. Юдіна (правий берег), зателефонувати:
+38(096)626-04-02,
+38(099)742-21-27
ДВІРНИК, відповідальний,
без шкідливих звичок, офіційне
працевлаштування,
м/р: вул. Миколи Руденка, 53
(колишня Войцеховича), зателефонувати: +38(050)42120-26
ЕКСКАВАТОРНИКИ, JSB, з/п
1000 грн. на день, зателефонувати: +38(067)306-38-94
ЗАПРАВНИКИ, з/п висока, офіційне працевлаштування,
зателефонувати:
+38(093)406-59-87 , Михайло, +38(067)506-91-26 , Максим
ЗБИРАЛЬНИК
МЕБЛІВ,
на деревообробне виробництво,
зателефонувати:
+38(050)854-70-53 , Наталія
ЗДАМ В ОРЕНДУ АВТОМОБІЛЬ (під план для роботи в
таксі), АВТО: Рено Логан, Кіа,
Хюндай,
зателефонувати:
+38(067)632-62-54
ІСТОПНИК, р-н 12 Квартал,
зателефонувати:
+38(067)569-76-34
КАСИР-ОЦІНЮВАЧ, в ломбард, з/п 13 500-16 000 грн.,
р-н роботи: м. Дніпро, графік
роботи: подобовий (1/2), денний (4/2), зателефонувати:
+38(096)461-81-69

КОМІРНИК, зі своїм авто,
завдання: допомога на складі, доставка та відправка товарів, встановлення сушок,
діспенсерів (робота з перфоратором), графік: з 8.00 до
17.00, 5/2, офіційне оформлення,
зателефонувати:
+38(050)346-58-77, Наталія
Милі дівчата, робота для
Вас! м.Дніпро. Запрошуємо до дружнього колективу. У нас Ви отримаєте
високий дохід + чайові. Виплати щоденно. Живіть гідно, а чи не існуйте. Життя
одне! Надаємо гарне житло. Будемо дуже раді Вас
бачити 0685043191
ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ, з/п
висока, офіційне працевлаштування,
зателефонувати:
+38(093)406-59-87 , Михайло, +38(067)506-91-26 , Максим
ПАКУВАЛЬНИКИ,
зателефонувати: +38(056)794-0692 , +38(067)634-15-95
Підробіток від 2-5 годин на
день. До 400 грн на день,
т.093-309-35-34
ПІДСОБНИЙ
РОБІТНИК,
терміново, кондитерському
підприємству, м. Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93
ПРИБИРАЛЬНИК, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул.
Урицького, 6А, зателефонувати: +38(063)198-68-90
ПРИБИРАЛЬНИК,
Запрошуємо до новенького магазину! Адреса: пр. Д. Яворницького, 106, зателефонувати: +38(063)787-81-04 ,
+38(096)110-42-62
ПРИБИРАЛЬНИЦІ/КИ
та
ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ,
з/п 6000-6400 грн., деталі за
номером тел. +38(067) 50794-95, +38(067) 233-80-23
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ, зателефонувати: +38(067)541-5737 , Валерій Григорович
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, пр. Героїв, 11, зателефонувати:
+38(063)198-68-90
ПОКОЇВКА, ресторанно-готельному комплексу, зателефонувати: +38(097)956-7574
РЕМОНТНИКИ
ДЕРЕВ’ЯНИХ ПІДДОНІВ, зарплата
від виробітку (18 000 грн. і
вище), робота постійна, місце роботи: Лівий берег, зателефонувати: +38(073)40708-07 , +38(095)638-90-05 ,
+38(096)284-46-94
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РІЗНОРОБОЧИЙ на ремонт
піддонів, оплата відрядна,
висока,
зателефонувати:
+38(050)697-42-54
РІЗНОРОБОЧІ, графік роботи: 2 день/2 ніч, 4 вихідних,
зателефонувати:
+38(067)569-76-34
РІЗНОРОБОЧІ, з/п 13000
грн.,
зателефонувати:
+38(067)306-38-94
РІЗЬБЯР СКЛА, без шкідливих звичок, зателефонувати:
+38(066)005-67-51
РОБІТНИКИ
на
ремонт
піддонів,
зателефонувати:
+38(050)175-84-31
,
+38(097)492-25-39
Робочий. Чоловік від 18
років. ЗП 400 грн/день +
премії. Тупик 136 маршруток. Правий берег. т.
+38(067)534-94-94
РОБОЧІ по догляду за с/г
тваринами, у с. Орловщина,
без шкідливих звичок, забезпечуємо: зарплату, гарні
умови проживання та харчування,
зателефонувати:
+38(067)632-16-70

ПрАТ«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
прийме на роботу

Слюсаря з ремонту
рухомого складу

Слюсаря з ремонту
дизелів

Електромонтера
Слюсаря з ремонту

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

верстатного та кранового
обладнання

СТАРША ПОКОЇВКА, ресторанно-готельному комплексу, допуск вище 1000В, зателефонувати: +38(097)95675-74

Механiкаенергетика
Слюсаря з ремонту
компресорiв i
турбокомпресорiв

СОРТУВАЛЬНИКИ
ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ в Підгородне, робота сезонна,
Терміново !!!!, зателефонувати: +38(068)667-07-07 ,
+38(099)5504345

Слюсаря з топливноi
апаратури

Машиніста
тепловозу
Шліфувальника
Машиніста
мийної машини
Водія

Терміново! Підробіток. Дохід до 500 грн в день. 3-4 години в день, т.097-403-11-01,
066-377-81-89
ТЕСЛЯР-ВАНТАЖНИК, на
склад піддонів, оплата відрядна, висока, зателефонувати: +38(050)697-42-54
Хороша робота для хорошої людини за реальні
гроші+ премії за виконану
роботу потижнево. м.Дніпро, т.067-772-42-88, 067682-80-08
ШВАЧКА, швейному виробництву,
зателефонувати:
+38(050)342-89-84,
+38(098)107-98-42
ШВАЧКИ, з/п від 15000
грн.,
зателефонувати:
+38(097)374-12-43
,
+38(067)771-80-52

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

Дніпровському кабельному
заводу "Енерго" потрібні

Електромонтер
Скрутчик
дроту

Волочильник
дроту

Оператор
екструдера
Місце роботи с. Новоолександрівка

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

Підприємству потрібен

РІЗЬБЯР
СКЛА
Без шкідливих звичок

(066)005-67-51

Шукаю собі помічника, т.067560-92-36
У зв’язку з втратою оригіналу диплома спеціаліста Серія КК номер 008792,
виданого
Дніпропетровським державним університетом на ім’я Сегеда
Андрій Валерійович від
25.10.1993 р. вважати недійсним.
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Вакансії обласної служби зайнятості
Дніпровський міський центр
зайнятості
За більш детальною інформацією за кожною із наведених вакансій звертатися за
телефоном (056)734-94-59,
(067)755-50-64
АВТОРЕМОНТНИК, з/п 10
000 грн. Слюсар з ремонту
вантажного автотранспорту.
Обов’язковий попередній телефонний дзвінок. Додаткова інформація за телефоном
734-94-59.
АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ, з/п 7
000 грн. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
АСИСТЕНТ ФАРМАЦЕВТА,
з/п 6 500 грн. Додаткова інформація за телефоном 73494-59.
БУХГАЛТЕР, з/п 10 000 грн.
Бухгалтер для ведення перерахувань із державним бюджетом. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
ВАНТАЖНИК, з/п 8 000 грн.
Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
ВИХОВАТЕЛЬ, з/п 6 500 грн.
Вихователь групи продовженого дня. Додаткова інформація відділ рекрутингу за тел.
067-755-50-64 Андрій Петрович.
ВИХОВАТЕЛЬ ГУРТОЖИТКУ,
з/п 10 000 грн. Режим роботи
з 09.00 до 21.30. Додаткова інформація за телефоном 73494-59.
ВИХОВАТЕЛЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, з/п 7 800
грн. Додаткова інформація за
телефоном 734-94-59.
ВЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ, з/п
6 500 грн. Додаткова інформація за тел.(056)7349660.
ГАЗОЗВАРНИК, з/п 6 500 грн.
Сертифікіт про повну вакцинацію від СOVID-19. Додаткова інформація за телефоном
734-94-59.
ГАЗОРІЗАЛЬНИК, з/п 23 000
грн. Виконує роботи з газового
різання на кузові вагона. Графік роботи: позмінна робота, 2
через 2. Початок зміни о 7:00,
тривалість 11,25 годин. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
ГОЛОВНИЙ
ДЕРЖАВНИЙ
ПОДАТКОВИЙ ІНСПЕКТОР,
з/п 10 000 грн. Проведення
перевірки правильності бухгалтерського обліку підприємства. Надання адміністративних послуг платникам податків. Застосування штрафних
санкцій у разі порушення
податкового законодавства.
Юлія Олегівна (067)7555064.
ДВІРНИК, з/п 6 500 грн. Місце
роботи ж/м Лівобережний. Забезпечення робочим одягом
та взуттям . Прибирання закріпленої території, у літній період косовиця трав, в осінній
підмітання і винесення опалого листя. У зимовий період
очищення від снігу і льоду тротуарів та пішохідних доріжок,
під час ожеледиці посипання
піском доріжок.Додаткова інформація за телефоном 73494-59.
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ДІЛЬНИЧНИЙ ОФІЦЕР ПОЛІЦІЇ, з/п 12 000 грн. Здійснення
профілактичної роботи, спрямованої на запобігання вчинення кримінальних та інших
правопорушень,
здійснення
провадження у справах про
адміністративні
правопорушення, проведення перевірки
за звернення громадян. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, з/п
13 100 грн. Виконання ручного
газоелектричного та електродугового зварювання відповідальних деталей різного обладнання та металоконструкцій. Додаткова інформація за
телефоном 734-94-59.
ЕЛЕКТРОМОНТЕР З ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОЗПОДІЛЬНИХ
МЕРЕЖ, з/п 15 000 грн. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ,
з/п 15 000 грн. Додаткова інформація за телефоном 73494-59.
ЗАВІДУВАЧ
ГОСПОДАРСТВА, з/п 6 500 грн. Визначає
й координує роботу технічного
персоналу, проводить інвентаризацію майна, веде відповідну до своєї посадової інструкції документацію, відповідає
за протипожежний стан ДНЗ,
слідкує за станом території
ДНЗ. Додаткова інформація
за телефоном 734-94-59.
ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРАЦІ, з/п 7 150 грн. Робота у СП
«Нижньодніпровська дистанція колії» регіональної філії
Придніпровська залізниця» АТ
«Укрзалізниця» за адресою
м.Дніпро вул.Молодогвардійська 81-б. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
з/п
10 442 грн. Досвід роботи в
галузі гумо-технічних виробів, технологія виготовлення
гумо-технічних виробів. Додаткова інформація за тел.
(056)7349660.
КАСИР
ТОРГОВЕЛЬНОГО
ЗАЛУ, з/п 11 300 грн. Здійснює
підготовку робочого місця до
початку зміни: огляд робочого
місця, включення реєстратора розрахункових операцій,
включення ПК, створення нульових фіскальних чеків і внесення службового внесення
грошових коштів для розміну.
Обслуговує клієнтів на касі,
забезпечує збереження грошових коштів(приймає, враховує, видає, зберігає). Проводить інкасацію грошових
коштів. Підтримує в чистоті
робоче місце і касове обладнання. Додаткова інформація
за телефоном 734-94-59.
КОНДИТЕР, з/п 13 300 грн. Виготовлення простих тортів та
тісточок, хлібобулочних виробів, приготування різних видів
тіста. Додаткова інформація
за телефоном 734-94-59.
КОНДУКТОР ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ, з/п 7 500
грн. на міських лініях електротранспорту. Додаткова інформація за телефоном 73494-59.
КОНТРОЛЕР
ГАЗОВОГО
ГОСПОДАРСТВА, з/п 8 400
грн. Забезпечення населення

інформацією з обліку та розрахунків за газ, попереджати
абонентів про наявність у них
заборгованості за газ, ведення
дій, спрямованих на збільшення проплати за газ, виявлення
самовільного переобладнання
газових приладів, зняття показників лічильника. Додаткова інформація за телефоном
734-94-59.
КОНТРОЛЕР
ЕНЕРГОНАГЛЯДУ, з/п 9 000 грн. Додаткова інформація за телефоном
734-94-59.
КОНТРОЛЕР
ТЕПЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА, з/п 9 421
грн. Обслуговування населення з питань нарахувань за
теплопостачання,
контроль
показників лічильників тепла,
знімання показників приладів
обліку тепла, розноска повідомлень. Додаткова інформація
за телефоном 734-94-59.
ЛІКАР-АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ,
з/п 6 500 грн. 0,5 ставки. За додатковою інформацією звертатись до відділу рекрутингу
за телефоном 067 755 50 64.
ЛІКАР-АНЕСТЕЗІОЛОГ, з/п 10
000 грн. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
ЛІКАР-ПЕДІАТР, з/п 6 500 грн.
20 годин на тиждень. Телефонувати (056)7349459.
ЛІКАР-УРОЛОГ, з/п 7 578 грн.
Бажано досвід роботи на апараті УЗД. Додаткова інформація за телефоном (056) 73496-60.
ЛІКАР-ХІРУРГ, з/п 20 000 грн.
Проводити
цілеспрямоване
клінічне обстеження хворого.
Визначати обсяг лабораторних, ренгенологічних та інших
спеціальних досліджень, оцінювати їх результати. Проводити диференційну діагностику, визначати тяжкість стану
хворого. Надавати невідкладну допомогу хворим при темінових станах, групових та
масових ураженнях.Додаткова інформація за телефоном
734-94-59.
ЛІФТЕР, з/п 6 500 грн. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
ЛОГОПЕД, з/п 6 500 грн. Обстеження учнів шкіл з метою
виявлення дітей із мовними
вадами. Діагностика мовленнєвих порушень. Зарахування
до логопедичного пункту учнів, які мають мовні недоліки
та виправлення їх. Юлія Олегівна (067)7555064.
МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА
ОДНОКОВШОВОГО, з/п 15
000 грн.За інформацією (056)
734 94 59.
МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕРА, з/п
12 000 грн. Налагодження екструдера. Приготування композиції. Регулювання технологічних параметрів процесу
екструзії. підготовка соди або
тальку для опудрювання. Чистка та змазування екструдера. Транспортування виготовлених виробів у встановлене
місце. Додаткова інформація
за телефоном 734-94-59.
МАШИНІСТ КРАНА (КРАНІВНИК), з/п 10 000 грн. Наявність
посвідчення за фахом,бажано
досвід машиністом крана від 1
року. Забезпечення руху тех-
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нологічного потоку,виконання
вантажно-розвантажувальних
робіт у межах цеху. Здійснювати навантаження/розвантаження в межах підприємства
(кран на залізничному ходу).
Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ)
У СФЕРІ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ ДЛЯ ТРЕТІХ ОСІБ,
з/п 7 000 грн. Пошук об’єктів
нерухомості для клієнтів,укладання договорів обслуговування, проведення показів
об’єктів нерухомості,супровід
угоди куплі-продажу нерухомості. Заробітна плата складається з окладу та % від
продажу. Навчання за рахунок компанії. Юлія Олегівна
(067)7555064.
МЕТОДИСТ, з/п 12 085 грн.
Методист вищої категорії. З
предметів фізико-математичного та IT напрямку.Додаткова інформація за телефоном
734-94-59.
ОПЕРАТОР
ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ, з/п 9 700 грн.
Старший оператор. Додаткова інформація за телефоном
734-94-59.
ОПЕРАТОР КОНВЕЄРНОЇ ЛІНІЇ, з/п 7 000 грн. За бажанням
режим роботи може бути 2/2
доби по 12 годин. За додатковою інформацією звертатися
до відділу рекрутингу за телефоном (067)7555064.
ОХОРОНЕЦЬ, з/п 13 000 грн.
Місце роботи: ТЦ «Мост-Сіті»» вул. Глінки, 2.Додаткова
інформація за телефоном
734-94-59.
П Е Д А ГО Г - О Р ГА Н І З АТО Р,
з/п 6 500 грн. Довідки за тел.
(056)7349459.
Наявність
COVID-сертифікату про вакцинацію.
ПЕКАР, з/п 6 700 грн.
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ, з/п 12000 грн.
Поліцейський сектору реагування патрульної поліції Забезпечення публічного порядку на території реагування,
здійснення заходів спрямованих на розкриття злочинів по
горячим слідам, контроль за
станом дорожньої інфраструктури. Додаткова інформація
за телефоном 734-94-59.
ПОМІЧНИК
ВИХОВАТЕЛЯ,
з/п 6 500 грн Телефонувати
(056)7349459.
РОБІТНИК З КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТУ БУДИНКІВ, з/п 6 500
грн. Додаткова інформація за
телефоном 734-94-59.
СЕКРЕТАР, з/п 6 500 грн. Виконує технічні функції, що
охоплюють забеспечення й
обслуговування роботи керівника підприємства або його
підрозділів. Організовує телефоні переговори керівника,
приймає і передає телефонограми, записує повідомлення
і доводить до його відома їх
зміст. Здійснює роботи щодо
підготовки засідань і нарад,
оформляє протоколи. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
СЕСТРА МЕДИЧНА (БРАТ
МЕДИЧНИЙ), з/п 13 000 грн.
Працює під керівництвом лі-

каря, володіння прийомами
реанімації, ведення медичної документації, дотримання
принципів медичної деонтології.Додаткова інформація за
телефоном 734-94-59.
СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕМОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ, з/п 14 000 грн. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
СЛ Ю СА Р - Е Л Е К Т Р О М О Н ТАЖНИК, з/п 7 800 грн. Монтує, складає, регулює та здає
складні вузли електричних
машин на різних верстатах.
Додаткова інформація за тел.
(056)7349660.
СЛЮСАР-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИК, з/п 7 000 грн. Слюсарна
обробка деталей. Виготовлення та ремонт інструменту та
приладів. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, з/п
14 000 грн. Здійснює ремонт
верстатів, обладнання та мостових кранів. Додаткова інформація за телефоном 73494-59.
СТАРШИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОДАТКОВИЙ ІНСПЕКТОР, з/п
12 000 грн. Старший державний інспектор. Участь у забезпеченні єдиної інформаційної
політики ДПС, у т.ч. у проведенні інформаційних кампаній
для супроводження пріоритетних питань діяльності ДПС.
Юлія Олегівна (067)7555064.
СТАТИСТИК МЕДИЧНИЙ, з/п
7 970 грн. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
СТРІЛЕЦЬ, з/п 10 000 грн. Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК,
з/п 7 400 грн. Додаткова інформація за телефоном 73494-59.
ТРАКТОРИСТ, з/п 11 000 грн.
Тракторист (машиніст-екскаватора). Додаткова інформація за телефоном 734-94-59.
ФАХІВЕЦЬ ІЗ ЗВ’ЯЗКІВ З
ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ПРЕСОЮ, з/п 16 000 грн. Співпраця зі ЗМІ, організація підготовки документів, необхідних
для поточного рішення задач,
робота в Документообігу, пошук виробників брендової
продукції і проведення переговорів з контрагентами, планування і контроль використання бюджету, відповідь на
запити інформагентств, ЗМІ,
написання брифів для сюжетів, наповнення сторінок в
соц. мережі, підготовка фото
і відео контекту, робота з цільовими групами, зворотний
зв’язок, організація фотосесії
тощо. Додаткова інформація
за телефоном 734-94-59.
ФЕЛЬДШЕР З МЕДИЦИНИ
НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ, з/п
8 910 грн. фельдшер з медицини невідкладних станів виїздної бригади ЕМД,Додаткова інформація за телефоном
734-94-59.
ШТУКАТУР, з/п 12 868 грн.
Вміти наносити штукарурний
розчин на поверхні стін, балок,
підготовка стін під фарбування, приготування розчинів для
штукатурки спеціального значення.Додаткова інформація
за телефоном 734-94-59.
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