
№08(723) 03.03.21-09.03.21 www.t-rezerv.dp.ua 1

ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ
№08 (723) 03.03.2021 - 09.03.2021

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

Обвальщик
Ученик обвальщика
Грузчик-заготовщик

Ответственные
З/п от 8000 до 18000 грн.

Более детально з/п обсуждается
при собеседовании в зависимости

от профессиональных данных

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

В мясной магазин
требуются:

Підприємству потрібні

з/п договірна
телефонувати з 9:00 до 11:00

та з 17:00 до 19:00

050-340-40-09

Токар
4-го розряду

Слюсар
механоскладальних

іроб т

067-547-77-53

�

�
�

�
�

Зарплата - сдельная,
высокая, еженедельная
Условия очень комфортные
Небольшой дружный
коллектив
Гибкий график работы
Левый берег, район Клочко

Приглашаю на работу
творческих людей:

ПОРТНЫХ-
ШВЕЙ

050-451-77-26,

097-180-18-10, Татьяна

Шьем одежду и текстиль для
кафе, ресторанов и гостиниц

Слесарь-ремонтник

Снабженец сельхоз
продукции

(09 ) - - , (0 )8 - -9 662 46 65 68 08 05 22

(096)942-31-49, (066)473-88-54

Предприятию требуются:

доставка транспортом

Водитель, кат. D

(с навыками электросварки)

(097)092-17-08, (099)178-91-50

ÂÎÄÈÒÅËÜ
â îôèñ

(ãðóçîâîé áóñ ïî òèïó

)

Hyndai H1,
Renault Trafic, Mercedes Vito,
Volkswagen Caddy

Ç/ï: Îò 18000 ãðí.

Äîñòàâêà
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ïî ãîðîäó

Îôèöèàëüíîå
îôîðìëåíèå

ñî ñâîèì àâòî

099-447-75-54
067-560-20-60

м.Дн про, вул. Океанська, 4i

терміново потрібні:

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

П ДСОБНИЙ РОБ ТНИКI I

( )МАРМЕЛАД

( )ІРИСНИХ МАС

(вул. Ак н ва,9
р-он парка Шевченка)

i фіє

Запрошуємо на роботу

067-250-17-10

Прибиральницю
Вантажника

Пекаря

Запрошуємо на роботу

пр. Олександра Поля, 11

ПРОДАВЦ ВI

067-136-77-47

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

Предприятию требуются:

на линию по переработке
полимеров

РАБОЧИЕ

( )096 730-94-23

( )067 791-93-45

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

доставка транспортом
предприятия

ГРУЗЧИКИ

на производственную линию
ОПЕРАТОРЫ

СЛЕСАРИ

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

Інженера
і постачанняз

Слюсаря з ремонту

рухомого складу

Слюсаря з ремонту

дизел ві

Електромонтера

Машиніста крану

Слюсаря з ремонту

верстатного та кранового

обладнання

Механ ка

Слюсаря

i

з ремонту

компресор в

турбокомпресор в

i i

i

Слюсаря з топливно

апаратури

i

Машиніста

тепловозу

Шліфувальник

Пров зор в
Фармацевт в

i i
i

Національна аптечна мережа

у зв'язку з розширенням штату

запрошує на постійну роботу

Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

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

район ,вул. Лагiрна
вул. Бальзака

вул. Багговутiвська
та

Р О Б О Т А

тел. 066- - -103 10 12

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар

тел. ( )0 - - 567 507 94 9

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

з/п 5 00 грн. за 15 змін0

КАРТОНЩИКИ

ТЕРМ НОВО ПОТРІБНІ:І
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Компании PITLINE требует-
ся автослесарь по замене 
масел при АЗС в г. Днепре и 
области. Обучение, оформ-
ление, соц. пакет, своевре-
менная з/п  (ставка+%), поз-
вонить: +38(095)292-42-63.

МІЖНАРОДНИЙ РІЕЛ-
ТОРСЬКИЙ БІЗНЕС 
«KVADRATGROUP» ЗАПРО-
ШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕ-
ДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ, з/п 24 
000 грн., професійна підго-
товка за рахунок компанії, 
офіс в центрі, зателефо-
нувати: +38(097)089-10-10 
(HR-менеджер, Валентина).

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для ра-
боты в службе охраны, с 
предоставлением трени-
ровок у профессиональ-
ных инструкторов, позво-
нить: +38(099)298-71-70 , 
+38(097)662-02-62

Помічник(ця) керівника в біз-
нес. До 15000 грн. Можна без 
досвіду, т.097-340-37-24, 050-
626-94-32.

Работа студентам, з/п от 
6000 грн., свободный гра-
фик, карьерный рост, сроч-
но!, 5 вакантных мест, 
Евгений Анатольевич, по-
звонить: +38(056)789-08-
03 , +38(063)841-54-99 , 
+38(050)903-79-83

Сотрудники на аптечный 
склад, место работы: Левый 
берег, о/р не требуется, вы-
сокая з/п без задержек, офи-
циальное трудоустройство, 
соцподдержка за счет ком-
пании, комфортное рабочее 
место, развозка, позвонить: 
+38(067)443-32-52
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Керівнику в комерційний від-
діл потрібен помічник. Графік 
гнучкий, можливий підробіток. 
Оплата гідна, тел.068-886-64-
85, 095-032-40-11.

02

Інженер з постачання, 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

09

Провізори, в національну 
аптечну мережу, у зв’язку з 
розширенням штату, робота 
постійна. Район вул. Лагірна, 
вул. Бальзака, вул. Багго-
вутівська. Офіційне працев-
лаштування, високий рівень 
зарплати, повний соціальний 
пакет, зателефонувати: 080-
050-88-48 , +38(067)567-65-11 
, +38(050)423-76-75 , Юлія.

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

Фармацевти, в національну 
аптечну мережу, у зв’язку з 
розширенням штату, робота 
постійна. Район вул. Лагірна, 
вул. Бальзака, вул. Багго-
вутівська. Офіційне працев-
лаштування, високий рівень 
зарплати, повний соціальний 
пакет, позвонить: 080-050-
88-48 ,  +38(067)567-65-11 
, +38(050)423-76-75 , Юлія.
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Керівнику в комерційний від-
діл потрібен помічник. Графік 
гнучкий, можливий підробіток. 
Оплата гідна, тел.067-112-02-
54, 095-871-61-05.

Агентство недвижимости 
набирает штат сотрудников, 
з/п от 20000 грн., опыт ра-
боты не обязателен, обуче-
ние, карьерный рост, график 
работы гибкий, Срочно!, 5 
мест, позвонить: +38(056)789-
08-03 , +38(063)841-54-99 , 
+38(050)903-79-83 , Евгений 
Анатольевич.

В офіс потрібен помічник 
керівника. Досвід роботі не 
обов’язковий. Дохід до 12 000 
грн. Обов’язки: відповіді на 
дзвінки, робота з клієнтами,  
нескладна документація, тел.
(099)266-92-44, (068)923-63-
10

МІЖНАРОДНИЙ РІЕЛ-
ТОРСЬКИЙ БІЗНЕС 
«KVADRATGROUP» ЗАПРО-
ШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕ-
ДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ, з/п 24 
000 грн., професійна підго-
товка за рахунок компанії, 
офіс в центрі, зателефо-
нувати: +38(097)089-10-10 
(HR-менеджер, Валентина).

Робота адміністративного на-
прямку для чоловіків та жінок. 
Дохід  до 10 тис. грн., т.099-
448-15-13.

 Для офісу – помічник керів-
ника. Дохід до 10 тис. грн., 
тел. (066)777-35-30, (096)578-
31-96

Офісна робота для різних 
спеціальностей. Можна без 
досвіду, т.067-611-72-00

11

Візьму на роботу людей 
із сфери торгівлі. Офіс., 
тел.095-097-09-02.

Касир, вул. Глінки, 2, зателе-
фонувати: +38(099)400-43-95

Касир, вул. Калинова, 9а, за-
телефонувати: +38(067)612-
76-14

Касир, вул. Робоча, 67, зате-
лефонувати: +38(066)103-10-
12

Касир, Донецьке шосе, зате-
лефонувати: +38(066)103-10-
12

Касир, пр. Гагаріна, 117, 
Відкриття нового супер-
маркету!, зателефонувати: 
+38(098)004-56-92

Касир, пр. Миру, 61А, зателе-
фонувати: +38(066)103-10-12

Касир, р-н Парус-Комунар, за-
телефонувати: +38(067)622-
78-78

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÒÎÐÃ²ÂËß

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

график 3/3

с 6.00 до 18.00

м/р: район

Строительной

Академии

В цех по производству

пищи требуется

холодного цеха

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

ПОВАР

Â ñ. Îðëîâùèíà òðåáóþòñÿ:

ÐÀÁÎ×ÈÅ
ïî óõîäó çà ñ/õ æèâîòíûìè,

áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

Îáåñïå÷èâàåì:

- çàðïëàòó,
- õîðîøèå óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèå

097-309-44-06

098-004-56-92
066-103-10-12

Â³äêðèòòÿ íîâîãî ñóïåðìàðêåòó
пр. Гагаріна, 117

íà ð áîòóÇàïðîøóºìî î :

Касира

Вантажника

Пекаря

Прибиральницю
службових приміщень

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

099 400-43-95( )

Продавця
Пекаря
Охоронника
Прибиральника

Запрошуємо на роботу:

пр. Поля, 104 А (ТЦ “Славутич”)

тел. 0 - - -95 602 43 66

Продавця
м яса’

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

0 - - -66 112 86 65

Касира
Продавця
Старшого
продавця

(067)306-38-94
(063)435-05-24

Охранники

В Яхт-Клуб
ул. Набережна

ы, 77Б
я

Побед

требуются

гр/р: сутки через двое

тел. ( )0 - - 567 507 94 9

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

з/п 5 00 грн. за 15 змін0

КАРТОНЩИКИ

ТЕРМ НОВО ПОТРІБНІ:І

Запрошуємо на роботу

(пр. Миру, 61 А)

066-103-10-12

Продавець
Касир
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Кухар, Донецьке шосе, зате-
лефонувати: +38(066)103-10-
12

Кухар, пр-т Олександра 
Поля, 11, зателефонувати: 
+38(067)136-77-47

Кухар, р-н Парус-Комунар, за-
телефонувати: +38(067)622-
78-78

Кухар, ТЦ «Неоплаза», зате-
лефонувати: +38(098)004-56-
92

Кухар-м’яса, р-н Парус-Ко-
мунар, зателефонувати: 
+38(067)622-78-78

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

Обвальник, 12 квартал, за-
телефонувати: +38(099)658-
16-60

Пекар, вул. Акінфієва, 9, р-он 
парку Шевченка, зателефону-
вати: +38(067)250-17-10

Пекар, вул. Робоча, 67, зате-
лефонувати: +38(066)103-10-
12

Пекар, пр. Гагаріна, 117, 
Відкриття нового супер-
маркету!, зателефонувати: 
+38(098)004-56-92

Пекар, пр. Героїв (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(099)400-43-95

Пекар, пр-т Олександра 
Поля, 11, зателефонувати: 
+38(067)136-77-47

Пекар, р-н Парус-Комунар, за-
телефонувати: +38(067)622-
78-78

Пекар, ТЦ «Неоплаза», зате-
лефонувати: +38(098)004-56-
92

Повар холодного цеха, гра-
фик 3/3, с 6.00 до 18.00, м/р: 
район Строительной Акаде-
мии, позвонить: +38(096)626-
04-02 , +38(099)742-21-27

Повара, в школы и сады горо-
да, позвонить: +38 (096)626-
04-02 , +38(099)742-21-27

Терміново потрібен 
спеціаліст з виготовлення 
шаурми, зателефонувати: 
+38(050)669-92-94 , Микола.

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

Продавець гастрономії, 12 
квартал, зателефонувати: 
+38(099)658-16-60

Продавець м’яса, пр. Поля, 
104 А (ТЦ “Славутич”), зате-
лефонувати: +38(095)602-43-
66

Продавець, 12 квартал, за-
телефонувати: +38(099)658-
16-60

Продавець, вул. 20 років Пе-
ремоги, 43Д, зателефонувати: 
+38(099)658-16-60

Продавець, вул. Глінки, 2, за-
телефонувати: +38(099)400-
43-95

Продавець, вул. Калино-
ва, 9а, зателефонувати: 
+38(067)612-76-14

Продавець, вул. Набережна 
Перемоги, 56А, вул. Уриць-
кого, 6А, зателефонувати: 
+38(066)112-86-65

Продавець, вул. Робо-
ча, 67, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

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

Продавець, пр. Героїв (ж/м 
Перемога, 4), зателефонува-
ти: +38(099)400-43-95

Продавець, пр. Миру, 61А, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

Продавець, пр-т Олександра 
Поля, 11, зателефонувати: 
+38(067)136-77-47

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

Продавець, р-н пр. Гагаріна, 
ТЦ «Нагорный», зателефону-
вати: +38(066)112-86-65

Продавець, ТЦ «Неоп-
лаза», зателефонувати: 
+38(098)004-56-92

Продавці-консультанти , 
промислова група, гнуч-
кий графік, офіційне пра-

цевлаштування, своєчасна 
заробiтна плата, м/р: ж/м 
Покровський, зателефо-
нувати: +38(093)170-75-
58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ (склад 
канцтоваров), м/р: Днепр, 
Левый берег, ул. Каштано-
вая, пятидневка, з/п сдель-
ная, позвонить: +38(067)005-
16-49 , +38(050)321-01-09

Стабільна робота/підробіток 
в офісі торгівельної організа-
ції, тел. (098)720-74-53

Старший продавець, 12 
квартал, зателефонувати: 
+38(099)658-16-60

Старший продавець, вул. 20 
років Перемоги, 43Д, зателе-
фонувати: +38(099)658-16-60

Старший продавець, р-н пр. 
Гагаріна, ТЦ «Нагорный», за-
телефонувати: +38(066)112-
86-65

Старший продавець, ТЦ 
«Неоплаза», зателефонува-
ти: +38(098)004-56-92

Торговые агенты в круп-
ную компанию, з/п от 8000 
грн., карьерный рост, гиб-
кий график, Срочно!, поз-
вонить: +38(056)789-08-03 , 
+38(063)841-54-99 , Евгений 
Анатольевич.

Увага! Продавець-консуль-
тант з досвідом роботи, т.097-
340-37-24, 050-626-94-32.
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Заведующий производ-
ством, в школы и сады горо-
да, позвонить: +38 (096)626-
04-02 , +38(099)742-21-27

Кухар, 12 квартал, зателефо-
нувати: +38(099)658-16-60

Кухар, вул. Набережна Пе-
ремоги, 56А, вул. Уриць-
кого, 6А, зателефонувати: 
+38(066)112-86-65

Кухар, вул. Робоча, 67, зате-
лефонувати: +38(066)103-10-
12

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

Ãðàô³ê ðîáîòè:

ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

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

ÎÕÎÐÎÍÖ²

Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
íà ïîñò³éíó ðîáîòó

(ñ 9.00 äî 16.00)

Â³ää³ë êàäð³â ÄÏ "ÂÎ ÏÌÇ": âóë. Êðèâîð³çüêà, 22, êàá.14

"ÂÎ ÏÌÇ” ³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà

òåë. äëÿ äîâ³äîê

Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè.

ïîòð³áí³

33-67-01, 34-39-18

çàïðîøóþòüñÿ

³íâàë³äè

²²² ãðóïè

Âåðñòàòíèêè
Ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðè âåðñòàò³â ç ÏÓ
Åëåêòðîìîíòåðè
Ñëþñàð-ñàíòåõí³ê
Ãàëüâàíèê
Åëåêòðîåðîç³îí³ñò

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

(под план для работы в такси)
АВТО: ЗАЗ Vida, Рено Логан, Киа, Хюндай

В школы и сады города
требуются:

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

м.Дн про, вул. Океанська, 4i

терміново потрібні:

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

СЛЮСАР-

РЕМОНТНИК

тел. 093-654-99-99

на парковое
авто в такси

Требуются:

ВОДИТЕЛИ

Запрошуємо на роботу

Продавця

Звертатися за тел.

вул. 20 рок в Перемоги, 43Дi

0 - 5 - -99 6 8 16 60

Старшого
продавця

Вантажника

У з вязку з’ і відкриттям нового магазину
на постійну роботу у мережу магазинів

"Аврора" (пром. група), потрібні:

нучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна зароб тна плата

г

i
м/р ж/м Покровський

консультанти

Тел. 093-170-75-58
066-170-94-58, 067-617-07-58

Продавці-
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ÐÎÁÎÒÀ
СДАМ В АРЕНДУ АВТОМО-
БИЛЬ, под план для работы 
в такси, АВТО: ЗАЗ Vida, Рено 
Логан, Киа, Хюндай, позво-
нить: +38(067)632-62-54

15

Бітумовар, на асфальтобе-
тонний завод у c. Шлях, Вал-
ківський р-н., Харківська об-
ласть, робота постійна, офі-
ційне працевлаштування, за-
телефонувати: +38(066)892-
57-39

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 (ІРИС-
НИХ МАС), виробничо-конди-
терському підприємству, Тер-
міново!, м. Днiпро, вул. Оке-
анська, 4, тел.+38(050)489-
77-93

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ 
(МАРМЕЛАД), виробни-
чо-кондитерському під-
приємству, Терміново!, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, 
тел.+38(050)489-77-93

Електрик КІПіА, на асфаль-
тобетонний завод у c. Шлях, 
Валківський р-н., Харківська 
область, робота постійна, офі-
ційне працевлаштування, за-
телефонувати: +38(066)892-
57-39

Електрик КІПіА, полтавське 
будівельне підприємство за-
прошує на асфальтобетонний 
завод у м. Суми, робота по-
стійна, офіційне працевлаш-
тування, зателефонувати: 
+38(066)892-57-39

Електроерозіоніст відділ ка-
дрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Кри-
ворізька, 22, каб.14, зателе-
фонувати: +38(0562)33-67-01 
, +38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

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 ка-
дрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Кри-
ворізька, 22, каб.14, зателе-
фонувати: +38(0562)33-67-01 
, +38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

МАШИНИСТ автокрана, 
вахта: 20/10, з/п почасовая, 
высокая, официальное тру-
доустройство, жильё и пита-
ние предоставляется, позво-
нить: +38(066)892-57-39

Машиніст крану, 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

14

Водій-далекобійник, без 
шкідливих звичок, чесний, 
порядний, досвід роботи 
на груз. DAF, Scania, при-
чепи-тенти (штора), двад-
цятки, повна зайнятість, 
по Україні, достойна з/п, 
+38(095)286-51-99 , пн.-птн., 
8:00-16:00, Ірина.

Автокомплексу на ж/м Побе-
да-6 требуется автомойщик 
с опытом работы. Зарплата 
высокая (ставка+%). Иного-
родним оплачивается про-
езд, позвонить: +38(095)292-
42-61, +38(0562)311-625, 
+38(0562)362-362.

Автомойщики, р-н ул. До-
нецкое шоссе-Передовая, ул. 
Винокурова. З/п высокая, поз-
вонить: +38(095)292-42-65.

ВОДИТЕЛИ, на парковое 
авто в такси, позвонить: 
+38(093)654-99-99

ВОДИТЕЛЬ кат. Е или С, 
возможно иногородние, ул. 
Калиновая, 87, позвонить: 
+38(066)725-91-45

Водитель погрузчика, м/р: 
пр. Богдана Хмельницкого, 
222, позвонить: +38(098)532-
28-58

ВОДИТЕЛЬ погрузчика, по-
звонить: +38(067)635-12-60

ВОДИТЕЛЬ, в офис, со своим 
авто (грузовой бус по типу 
Hyndai H1, Renault Trafic, 
Mercedes Vito, Volkswagen 
Caddy), доставка электроин-
струмента по городу, з/п 
от 18000 грн., официаль-
ное оформление, позво-
нить: +38(099)447-75-54 , 
+38(067)560-20-60

Водитель, кат. ВС, позво-
нить: +38(050)713-20-04

ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК, кат. С, Е, позвонить: 
+38(063)797-06-86

ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК, хорошие условия, 
з/п высокая 25000 грн., без 
простоев, есть хорошие 
направления, позвонить: 
+38(067)921-70-75

Водій на КамАЗ-самоскид, 
р-н ж/м Тополя, з/п від 
15000 грн., зателефонувати: 
+38(098)926-86-97

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА, 
з/п 12000-15000 грн., опла-
та своєчасно, без затримок, 
місце роботи: лівий берег, за-
телефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

Водій, категорії Е,С, на само-
скид, з/п від 15000 грн.+пре-
мії, Робота по м. Дніпро та 
Дніпропетровській обл., зате-
лефонувати: +38(098)970-94-
05 , дзвонити пн.-пт. з 9.00 до 
18.00.

Компании PITLINE требуется 
автослесарь по замене ма-
сел при АЗС в г. Днепропе-
тровске и области. Обучение, 
оформление, соц. пакет, сво-
евременная з/п  (ставка+%), 
позвонить: +38(095)292-42-
63.

Машиніст тепловозу, пов-
ний соціальний пакет, п’яти-
денка, 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

Механік, повний соціальний 
пакет, п’ятиденка, доставка 
автобусом з проспекту Прав-
ди, місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Оператор АБУ, на асфаль-
тобетонний завод у c. Шлях, 
Валківський р-н., Харківська 
область, робота постійна, офі-
ційне працевлаштування, за-
телефонувати: +38(066)892-
57-39

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).

ОПЕРАТОРЫ на производ-
ственную линию, на линию 
по переработке полимеров, 
график работы: посменно, 
м/р: с. Партизанское, Дне-
провский район, доставка 
транспортом предприятия, 
позвонить: +38(096)730-94-23 
, +38(067)791-93-45

ОПЕРАТОРЫ на производ-
ственную линию, на линию 
по переработке полимеров, 
график работы: посменно, 
м/р: с. Партизанское, Дне-
провский район, доставка 
транспортом предприятия, 
позвонить: +38(096)730-94-23 
, +38(067)791-93-45

ОПЕРАТОРЫ пресса тро-
туарной плитки, позвонить: 
+38(067)635-12-60

ПОДСОБНЫЙ рабочий, 
вахта: 20/10, з/п почасовая, 
высокая, официальное тру-
доустройство, жильё и пита-
ние предоставляется, позво-
нить: +38(066)892-57-39

Помічник оператора АБУ, 
на асфальтобетонний завод 
у c. Шлях, Валківський р-н., 
Харківська область, робота 
постійна, офіційне працев-
лаштування, зателефонува-
ти: +38(066)892-57-39

Помічник оператора АБУ, 
полтавське будівельне під-
приємство запрошує на ас-
фальтобетонний завод у м. 
Суми, робота постійна, офі-
ційне працевлаштування, за-
телефонувати: +38(066)892-
57-39

Приглашаю на работу 
творческих людей: ПОРТ-
НЫХ-ШВЕЙ, зарплата 
- сдельная, высокая, еже-
недельная, условия очень 
комфортные, небольшой 
дружный коллектив, гибкий 
график работы, Левый бе-
рег, район ж/м Клочко, шьем 
одежду и текстиль для кафе, 
ресторанов и гостиниц, поз-
вонить: +38(050)451-77-26 , 
+38(097)180-18-10 , Татьяна.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

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

ТОВ "ВЕСАМ"
требуются:

(096) 139-85-75
(066) 550-44-06

ÆÅÑÒßÍÙÈÊÈ

ÑËÅÑÀÐÜ
ïî ðåìîíòó ñòàíêîâ

опыт работы

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
для работы

в службе охраны
з/п от 500 до 900 грн./сутки

с предоставлением тренировок
у проф. инструкторов

Требуются

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

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

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

м. Дніпро

8000 грн.
Офіційне працевлаштування, соцпакет

Опыт работы не требуется

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
на аптечный склад

требуются

Место работы: Левый берег

067-443-32-52

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

ВОДИТЕЛЬ-

З/п высокая, 000 грн.25
Без простоев,

( )067 921-70-75

дальнобойщик
Хорошие условия

есть хорошие направления

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Грузчик

Водитель

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

погрузчика

Водій

Робота по м. Дніпро
та Дніпропетровській обл.

з/п від 15000 грн+премії

категорії Е,С
на самоскид

098-970-94-05
дзвонити пн-пт з 9.00 до 18.00

ВАНТАЖНИКИ
ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА

з/п 12000-15000 грн. оплата сво , без
м р бот : л в й берег

, єчасно затримок
ісце о и і и

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

Потрібні:

тел. (09 ) - -9 541 49 58

Виробничому підприємству,
що знаходиться в

с.м.т. ларіонове, потрібні:I

с.м.т. лар онове,I i
вул. Центральна, 12/14

ДВІРНИК

Запрошуємо на роботу
(вул. Глінки, 2)

099-400-43-95

ПРОДАВЦ ВI

КАСИРА

ОХОРОННИКА

ПРОДАВЦЯ

КАСИРА
тел. (0 )6 2-7 -96 1 6 14

вул. Калинова, 9А
Запрошуємо на роботу:

Требу тсяю :

ДАЛЬНОБОЙЩИК
кат. С,Е

ВОДИТЕЛЬ-

тел. (063)797-06-86

тел. (06 ) - -7 635 12 60

ОПЕРАТОРЫ
пресса тротуарной

плитки

УПАКОВЩИКИ
тротуарной плитки

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика
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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 рухомого 
складу, повний соціальний па-
кет, п’ятиденка, доставка ав-
тобусом 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 топливної апара-
тури, повний соціальний па-
кет, п’ятиденка, доставка ав-
тобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Слюсар механоскладальних 
робіт, з/п договірна, телефо-
нувати з 9:00 до 11:00 та з 
17:00 до 19:00, +38(067)547-
77-53 , +38(050)340-40-09

Слюсарі-ремонтники, відділ 
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).

Слюсар-механік, на асфаль-
тобетонний завод у c. Шлях, 
Валківський р-н., Харківська 
область, робота постійна, офі-
ційне працевлаштування, за-
телефонувати: +38(066)892-
57-39

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4 за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

Слюсар-сантехнік, відділ ка-
дрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Кри-
ворізька, 22, каб.14, зателе-
фонувати: +38(0562)33-67-01 
, +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).

Токар 4-го розряду, з/п до-
говірна, телефонувати з 
9:00 до 11:00 та з 17:00 до 
19:00, +38(067)547-77-53 , 
+38(050)340-40-09

Токарі для роботи на стан-
ках ДИП-500. Лівий берег. 
Оплата відрядна, щотижня, 
телефонувати: +38(066)571-
02-74 , +38(067)898-53-97

Токарі, на ДИП-500, кару-
сельний, Лівий берег, опла-
та відрядна, щотижнева, 
телефонувати: +38(063)796-
12-89 , +38(097)075-96-28

Шліфувальник, 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

Слюсар з ремонту компре-
сорів і турбокомпресорів, 
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
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МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для ра-
боты в службе охраны, с 
предоставлением трени-
ровок у профессиональ-
ных инструкторов, позво-
нить: +38(099)298-71-70 , 
+38(097)662-02-62

Охоронник, вул. Калино-
ва, 9а, зателефонувати: 
+38(067)612-76-14

Охоронник, пр. Героїв (ж/м 
Перемога, 4), зателефонува-
ти: +38(099)400-43-95

Охоронник, ТЦ «Неоп-
лаза», зателефонувати: 
+38(098)004-56-92

Охоронці, м. Дніпро, гр. ро-
боти 1/2, 1/3, заробітна пла-
та від 760 грн./зміна+премії, 
офіційне працевлаштуван-
ня, соцпакет, зателефону-
вати: +38(098)410-71-51 , 
+38(050)442-87-44

Охоронці, охоронному 
підприємству, графік ро-
боти: подобово і вахто-
вим методом, зателефону-
вати: +38(050)561-73-77,  
+38(067)242-60-08

Охоронці. Терміново!  Ва-
кансій багато. Графік роботи: 
восьмигодинна п`ятиденка, 
вахта, доба/дві, нічні зміни. 
З/п своєчасно, зателефо-
нувати: +38(067)566-94-50 , 
+38(099)383-54-26

Охранники, в яхт-клуб, ул. 
Набережная Победы, 77Б, 
гр/р: сутки через двое, поз-
вонить: +38(067)306-38-94 , 
+38(063)435-05-24
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Підробіток. Дохід до 500 грн. 
в день, т.067-793-07-89, 050-
629-80-66.

Для Вас підробіток 3-4 години, 
450 грн. в день, тел. (066)777-
35-30, (096)578-31-96

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

Проста робота для простого 
народу. До 9,5 тис. грн., т.066-
271-79-45.
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля
Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та 
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає у виробництві феросплавів, чавуну та сталі дослідно-промисловим агрегатом 
електродугового наплавлення металовмісних матеріалів в тиглях. Агрегат є дослідно-промисловим зразком, 
призначеним для утилізації дрібно фракційних металовмісних матеріалів шляхом дугового наплавлення в 
тиглі між двома плавкими електродами з отриманням монолітних чушок.

Частина цеху складу комплектуючих виробів, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 54 
загальною площею 936 м2. Кадастровий номер ділянки: 1210100000:08:792:0004. Договір оренди примі-
щення №126/8-19 від 01.07.2019р.

Існуюча будівля є виробничим будинком і за призначенням по технічному паспорту є складом для комплек-
туючих виробів Літ. «Ш-1», яка знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Ударників, 54.

Будівля є одноповерховою, висотою 10,5 м. Основне виробниче приміщення в будівлі має розміри 75м х 
12м. Роботи з монтажу установки будуть проведені в межах геометричних площ орендованої існуючої будівлі.

Відповідно до Публічної кадастрової карти України ділянка має цільове призначення для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної 
та іншої промисловості для обслуговування виробничих ділянок

Агрегат є дослідно-промисловим зразком, призначеним для утилізації дрібно фракційних металовмісних 
матеріалів шляхом дугового наплавлення в тиглі між двома не плавкими електродами з отриманням мо-
нолітних чушок. Фракція утилізованого матеріалу 0-5 ... 10 мм. Готовий продукт - монолітні чушки близькі 
до циліндричної формі (висота 600 мм, діаметр 200-300 мм). Підприємство планує випускати 240 т/рік 
готової продукції.

Продуктивність по готовому продукту 2 кг/хв (по 1 кг/хв з кожної пари тиглів). Струм наплавлення 1600-
2500 А. Напруга дуги 40-50 В. Електроди графітові.

Експлуатація агрегату виконується двома працівниками: оператором і помічником оператора.

Планований режим роботи – 8 годин при 5-денному робочому тижні.

2. Суб’єкт господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО», юридична адреса: 49019, 
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Ударників, будинок 54, контактний 
номер телефону (+380)68-819-41-56.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення: Департамент екології 
та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабора-
торна, 69, м. Дніпро, 49000, e-mail:ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (097)599-76-05; (096)512-94-24

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу надовкілля

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, 
включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не біль-
ше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається 
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля 
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для 
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без 
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій 
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесен-
ням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не 
розглядаються.

Громадські слухання (перші) не проводяться у зв’язку із прийняттям Закону України

№733-ІХ від 18.06.2020 р., яким внесено зміни до Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля», зокрема частина 2 статті 17 передбачає, що тимчасово, на період дії в межах 
території карантину, встановлено Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширен-
ню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та 
протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності 
проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному 
вигляді), про що зазначається в оголошенні про початок громадського  обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля  та у звіті про громадське обговорення. У цей період громадські 
слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, непроводяться і дати, що припадають на 
цей період, не призначаються. Заплановані громадські слухання, дата проведення яких 
припадає на цей період, вважаються такими,що не відбулися, і повторно не проводяться.

Враховуючи зазначене, зауваження і пропозиції (у тому числі в електронному вигляді) не-
обхідно направляти на електронну пошту: ecology@adm.dp.gov.ua.

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної ад-
міністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна,  69,  м.  Дніпро,  49000, e-mail: ecology@
adm.dp.gov.ua, тел.(097)599-76-05; (096)512-94-24

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються 
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної ад-
міністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.
dp.gov.ua, тел.(097)599-76-05; (096)512-94-24

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в 
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 175 арк.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (від-
мінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може 
ознайомитися з ними

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО», юридична 
адреса: 49019, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Ударників, 
будинок 54 з 02.03.2021 та Новокодацька районна у м. Дніпро рада за адресою: 49064, м. 
Дніпро, проспект ім. Сергія Нігояна, 77 тел. (056)726-86-82. Дата з 02.03.2021 р.
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ÐÎÁÎÒÀ
Робота для всіх. Запрошує-
мо на роботу в офіс. Дохід 
до 10 000 грн., т.095-097-09-
02.

Вантажник, вул. 20 років Пе-
ремоги, 43Д, зателефонувати: 
+38(099)658-16-60

Вантажник, вул. Акінфієва, 9, 
р-он парку Шевченка, зателе-
фонувати: +38(067)250-17-10

Вантажник, пр. Гагаріна, 
117, Відкриття нового супер-
маркету!, зателефонувати: 
+38(098)004-56-92

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

ВАНТАЖНИКИ, з/п 12000-
15000 грн., оплата своє-
часно, без затримок, місце 
роботи: лівий берег, зате-
лефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

Водитель погрузчика, м/р: 
пр. Богдана Хмельницкого, 
222, позвонить: +38(098)532-
28-58

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА, 
з/п 12000-15000 грн., опла-
та своєчасно, без затримок, 
місце роботи: лівий берег, за-
телефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

Горничная для посуточных 
квартир (уборка, поселение), 
полный рабочий день, в месяц 
18 рабочих дней 2/2, прожи-
вание - центр, пр. А. Поля, за-
телефонувати: +38(095)755-
55-10 , +38(067)694-05-49

Грузчик, м/р: пр. Богдана 
Хмельницкого, 222, позво-
нить: +38(098)532-28-58

ГРУЗЧИКИ, график работы: 
посменно, м/р: с. Партизан-
ское, Днепровский район, до-
ставка транспортом предпри-
ятия, позвонить: +38(096)730-
94-23 , +38(067)791-93-45

ГРУЗЧИКИ, на линию по пе-
реработке полимеров, гра-
фик работы: посменно, м/р: 
с. Партизанское, Днепровс-
кий район, доставка тран-
спортом предприятия, поз-
вонить: +38(096)730-94-23 , 
+38(067)791-93-45

ДВІРНИК, с.м.т. Iларiонове, 
вул. Центральна, 12/14, зате-
лефонувати: +38(099)541-49-
58

Двірники, в ТЦ на Підстан-
ції. 2/2 з 08.00 до 20.00, 
тел. +38(067)549-23-39

Двірники, в ТЦ по вул. 
Тітова. 2/2  з  08.00 до 
20.00, тел. +38(067)402-15-71  
Прибиральниці, в ТЦ по 
вул. Тітова. 2/2  з  08.00 до 
20.00, тел. +38(067)402-15-71 

Прибиральниці в офіс по 
пр. Поля (колишній «Сла-
вутич»), з 06.00 до 09.30, 
тел.+38(067)223-16-18 

КАРТОНЩИКИ, Терміново!, 
з/п від 5000 грн. за 15 змін, за-
телефонувати: +38(067)507-
94-95

МІЖНАРОДНИЙ РІЕЛ-
ТОРСЬКИЙ БІЗНЕС 

«KVADRATGROUP» ЗАПРО-
ШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕ-
ДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ, з/п 24 
000 грн., професійна підго-
товка за рахунок компанії, 
офіс в центрі, зателефо-
нувати: +38(097)089-10-10 
(HR-менеджер, Валентина).

Милі чарівні співробітни-
ці запрошуємо в дружний 
колектив! ЗП від 30 тис на 
місяць. Виплати щодня. 
Зручний графік відвідуван-
ня. Робота є завжди! На-
даємо житло. 0685043191, 
0973951621

ПIДСОБНИЙ РОБIТНИК, 
виробничо-кондитерському 
підприємству, Терміново!, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, 
тел.+38(050)489-77-93

Підробіток 18+, без вікових 
обмежень. Офіс. До 500 грн./
день, т.068-615-54-15.

Підробіток 3-4 години  в 
день. Дохід до 400 грн. в день, 
тел. (097)403-11-01, (066)377-
81-89 

Підробіток в офісі, від 18 ро-
ків. Без обмежень віку. Опла-
та гідна, тел. (098)720-74-53

Підробіток. Потрібен співро-
бітник від 18 років і вище.  Без 
обмежень віку. Дохід до 500 
грн. в день, т.066-383-95-87.                   

ПОДСОБНЫЙ рабочий, 
вахта: 20/10, з/п почасовая, 
высокая, официальное тру-
доустройство, жильё и пита-
ние предоставляется, позво-
нить: +38(066)892-57-39

Прибиральник, пр. Героїв 
(ж/м Перемога, 4), зателефо-
нувати: +38(099)400-43-95

Прибиральник, у спортив-
ний комплекс на чоловічу 
зону (душові, роздягаль-
ні), тел. +38(067)223-16-18 
, +38(067)563-25-44 

Прибиральниці у спорт-
клуб, денні або нічні зміни, 
07.00-19.00, тел. +38(067)223-
16-18, +38(067)563-25-44

Прибиральниці, в клінінгову 
компанію (офіси, торгівельні 
центри), тел. +38(067)214-85-
79

Прибиральниці, в ТЦ на Під-
станції. 2/2 з 08.00 до 20.00, 
тел. +38(067)549-23-39

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, Термі-
ново!, з/п від 5000 грн. за 
15 змін, зателефонувати: 
+38(067)507-94-95

Прибиральниця в офіс, по 
вул. Казакова, з 18.00 до 
21.00, три рази на тиждень, 
тел. +38(067)214-85-79 

Прибиральниця в ТЦ по 
вул. Калинова, 07.00 - 19.00, 
2/2, тел.+ 38(067)214-85-79

Прибиральниця службо-
вих приміщень, пр. Гагаріна, 
117, Відкриття нового супер-
маркету!, зателефонувати: 
+38(098)004-56-92

Прибиральниця , Терміно-
во!, на Слов`янский базар, за-
телефонувати: +38(096)196-
46-69 , +38(050)919-13-78

Прибиральниця, вул. Акін-
фієва, 9, р-он парку Шев-
ченка, зателефонувати: 
+38(067)250-17-10

Прибиральниця, склад 
та офіс, вул. Малиновсь-
кого, 5/2, з 08.00 до 17.00, 
тел. +38(067)214-85-79 

Приглашаю на работу 
творческих людей: ПОРТ-
НЫХ-ШВЕЙ, зарплата 
- сдельная, высокая, еже-
недельная, условия очень 
комфортные, небольшой 
дружный коллектив, гибкий 
график работы, Левый бе-
рег, район ж/м Клочко, шьем 
одежду и текстиль для кафе, 
ресторанов и гостиниц, поз-
вонить: +38(050)451-77-26 , 
+38(097)180-18-10 , Татьяна.

РАБОЧИЕ по уходу за с/х жи-
вотными, без вредных привы-
чек, обеспечиваем: зарплату, 
хорошие условия проживания 
и питания, в с. Орловщина, 
позвонить: +38(097)309-44-06

РАБОЧИЕ, на линию по пе-
реработке полимеров, гра-
фик работы: посменно, м/р: 
с. Партизанское, Днепровс-
кий район, доставка тран-
спортом предприятия, поз-
вонить: +38(096)730-94-23 , 
+38(067)791-93-45

Робота або підробіток. Від 
пенсіонера до студента. Мож-
лива віддалена робота – on-
line. Від 500 грн. в день, тел. 
(096)259-07-76

Робота, підробіток на постій-
ній основі., тел. (063)350-25-
26, (098)619-37-85

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ (склад 
канцтоваров), м/р: Днепр, 
Левый берег, ул. Каштано-
вая, пятидневка, з/п сдель-
ная, позвонить: +38(067)005-
16-49 , +38(050)321-01-09

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМО-
БИЛЬ, под план для работы 
в такси, АВТО: ЗАЗ Vida, Рено 
Логан, Киа, Хюндай, позво-
нить: +38(067)632-62-54

СЛЕСАРИ, график работы: 
посменно, м/р: с. Партизан-
ское, Днепровский район, до-
ставка транспортом предпри-
ятия, позвонить: +38(096)730-
94-23 , +38(067)791-93-45

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬ-
НИК, виробничо-кондитер-
ському підприємству, Термі-
ново!, м. Днiпро, вул. Океан-
ська, 4, тел.+38(050)489-77-
93

УПАКОВЩИКИ тротуар-
ной плитки, позвонить: 
+38(067)635-12-60

Цікава робота. Офіс. Друж-
ний колектив. Дохід до 13000 
грн. + премії, т.068-982-48-50, 
066-558-64-48.

ТЦ" Неоплаза"( )

Запрошуємо на роботу

Продавець

09 - - -8 004 56 92

Охоронник

Старший
продавець

Повар
Пекар

Ïðîäàâåöü

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Ïîâàð

Êàñèð
0 - - -99 658 16 60

Запрошу мо на роботує

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

12 квартал

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-
м яса’
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря

Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А

вул. Урицького, 6А

Кухаря
Продавця

066-112-86-65

На постоянную работу требуется

кат. Е или С

ул.Калиновая, 87

(066)725-91-45

ВОДИТЕЛЬ
возможно иногородние

òåë. (0562) 36-06-18,

(067)522-26-47

ТЕРМІНОВО
потрібні з досвідом роботи

Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

Місце роботи: смт Самарівка

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
з ремонту металообробних верстат вi

Р ЗНОРОБi

5,6 розряду

на д льницю ГТВ(РТИ)i

ЕЛЕКТРИК

ТОКАР
ДИП 500, ДИП 300

планово-розподільних питань

ділянки механічної обробки
МАЙСТЕР

МАЙСТЕР

Слесарь-ремонтник

Снабженец сельхоз
продукции

(09 ) - - , (0 )8 - -9 662 46 65 68 08 05 22

(096)942-31-49, (066)473-88-54

Предприятию требуются:

доставка транспортом

Водитель, кат. D

(с навыками электросварки)

(097)092-17-08, (099)178-91-50

Предприятию требуются:

на линию по переработке
полимеров

РАБОЧИЕ

( )096 730-94-23

( )067 791-93-45

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

доставка транспортом
предприятия

ГРУЗЧИКИ

на производственную линию
ОПЕРАТОРЫ

СЛЕСАРИ
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 ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Дніпровський міський центр 
зайнятості

За більш детальною інфор-
мацією за кожною із наведе-
них вакансій звертатися за 
телефоном (056)734-94-59, 
(056)734-94-58.

Авторемонтник, з/п 8 000 
грн.

Бухгалтер, з/п 10 000 грн.

Вантажник, з/п 8 000 грн.

Виконавець робіт, з/п 15 
000 грн.

Виробник м’ясних 
напівфабрикатів, з/п 8 600 
грн.

Водій автотранспортних 
засобів, з/п 8 000 грн.

Геодезист, з/п 20 000 грн.

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

Головний інженер, з/п 8 000 
грн.

Експерт технічний з 
промислової безпеки, з/п 
10 391 грн.

Електрик дільниці, з/п 8 000 
грн.

Електрогазозварник, з/п 8 
879 грн.

Е л е к т р о м о н т а ж н и к 
силових мереж та 
електроустаткування, з/п 
13 000 грн.

Електромонтер з 
о б с л у г о в у в а н н я 
електроустновок, з/п 10 485 
грн.

Електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту 
устаткування, з/п 11 015 грн.

Енергетик, з/п 8 575 грн.

З а в а н т а ж у в а ч -
вивантажувач харчової 
продукції, з/п 8 100 грн.

Інженер з технічного 
аудиту, з/п 14 000 грн.

Інженер-електронік, з/п 15 
000 грн.

Інженер-енергетик, з/п 8 
224 грн.

Інженер-програміст, з/п 13 
000 грн.

Інженер-технолог, з/п 7 000 
грн.

Інспектор з кадрів, з/п 12 
000 грн.

Інспектор з контролю 
якості продукції, з/п 7 833 
грн.

Кондитер, з/п 8 000 грн.

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

Лікар-стоматолог, з/п 15 000 
грн.

Маляр, з/п 8 000 грн.

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

Машиніст екскаватора, з/п 
8 000 грн.

Машиніст крана 
(кранівник), з/п 7 676 грн.

Менеджер (управитель) з 
туризму, з/п 7 288 грн.

Менеджер (управитель), 
з/п 8 000 грн.

Оператор верстатів з 
програмним керуванням, 
з/п 16 000 грн.

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

Приймальник-здавальник 
харчової продукції 
(заготівля плодів, овочів 
та подібних продуктів), з/п 
12 000 грн.

Психолог, з/п 7 000 грн.

Свердлувальник оптичних 
деталей, з/п 8 000 грн.

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

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

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

Слюсар з 
механоскладальних робіт, 
з/п 9 000 грн.

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

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів, з/п 8 
000 грн.

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

Слюсар із складання 
металевих конструкцій, з/п 
12 000 грн.

Слюсар-дизеліст, з/п 15 000 
грн.

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

Слюсар-інструментальник, 
з/п 12 233 грн.

Слюсар-ремонтник, з/п 8 
000 грн.

“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(056)767-16-35 (34,38)

Слюсар-сантехнік, з/п 11 
989 грн.

С л ю с а р - с к л а д а л ь н и к 
двигунів, з/п 10 000 грн.

Спеціаліст державної 
служби (місцевого 
самоврядування), з/п 7 150 
грн.

Стрілець, з/п 10 600 грн.

Теплотехнік, з/п 9 000 грн.

Токар, з/п 13 000 грн.

Токар-розточувальник, з/п 
16 000 грн.

Фельд’єгер, з/п 9 200 грн.

Шліфувальник по дереву, 
з/п 10 000 грн.

Шліфувальник, з/п 8 000 
грн.

Вакансії Павлоградського 
міськрайонного центру 
зайнятості 

За більш детальною інфор-
мацією за кожною із наве-
дених вакансій звертатися 
за телефоном +38(0563)26-
95-16.

Токар, з/п 12 400 грн., вико-
нання токарних робіт згідно з 
посадовою інструкцією.

Вакансії Синельниківської 
міськрайонної філіії Дніпро-
петровського ОЦЗ 

Швачка, з/п 6 000 грн., пошив 
дитячого одягу та аксесуарів, 
смт. Іларіонове. Довідкова 
інформація за телефоном: 
(0566)343614.

Кухар, з/п 6 000 грн. При-
готування дитячого раціону 
страв, дотримання вимог 
санітарії, технології приго-
тування страв. Утримання 
приміщення харчового блоку 
в належному стані, участь у 
бракеражі продовольчої си-
ровини. Довідкова інформація 
за телефоном: (0566)343614.

Вакансії Нікопольського 
МРЦЗ

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

Машиніст крана автомобіль-
ного, з/п 11 484 грн., посвід-
чення водія машиністу крану. 
Додаткова інформація за 
телефоном (0566)69-65-06.

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

Машиніст бульдозера, з/п 
10 517 грн., посвідчення ма-
шиніста бульдозера. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(0566)69-65-06.

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

Підсобний робітник, з/п 6 
000 грн., для осіб з інвалід-
ністю, додаткова інформація 
за телефоном (0566)69-65-06.

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

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

Машиніст крана металур-
гійного виробництва, з/п 11 
725 грн., керування краном. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (0566)69-65-06.

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

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

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

Р О Б О Т А

тел. 066- - -103 10 12

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар
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