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ÐÎÁÎÒÀ

Приглашаю на работу
творческих людей:

ПОРТНЫХШВЕЙ
050-451-77-26,
097-180-18-10, Татьяна
 Зарплата - сдельная,
высокая, еженедельная
 Условия очень комфортные
 Небольшой дружный

коллектив

 Гибкий график работы
 Левый берег, район Клочко
Шьем одежду и текстиль для
кафе, ресторанов и гостиниц

На СТО грузовых автомобилей
требуется

СЛЕСАРЬ
можно после ПТУ
050-361-78-47
Підприємству потрібні

Токар
4-го розряду

Слюсар
механоскладальних
робіт
з/п договірна
телефонувати з 9:00 до 11:00
та з 17:00 до 19:00

067-547-77-53
050-340-40-09

Р О Б О ТА

ПрАТ«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
прийме на роботу

вул. Робоча, 67

Інженера

Касир
Продавець
Кухар
Пекар

із постачання

тел. 066-103-10-12
Запрошуємо на роботу
пр. Олександра Поля, 11

ПРОДАВЦIВ
ПЕКАРЯ
КУХАРЯ
067-136-77-47
Запрошуємо на роботу
(вул. Акiнфієва,9
р-он парка Шевченка)

Прибиральницю
Вантажника
Пекаря
067-250-17-10

Інженера
з охорони праці

Слюсаря з ремонту
рухомого складу

Слюсаря з ремонту

Предприятию требуются:

РАБОЧИЕ
линию по переработке
Слесарь-ремонтник на
полимеров
(с навыками электросварки)
доставка транспортом
ОПЕРАТОРЫ
на производственную линию

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

Водитель, кат. D

дизелів

Електромонтера
Машиніста крану
Слюсаря з ремонту
верстатного та кранового
обладнання

Механiка
Слюсаря з ремонту
компресорiв i
турбокомпресорiв

Слюсаря з топливноi
апаратури

Машиніста
тепловозу
Шліфувальника
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

Предприятию требуются:

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

Снабженец сельхоз
продукции
(099)662-46-65, (068)808-05-22
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

СЛЕСАРИ
ГРУЗЧИКИ
график работы: посменно
м/р: с. Партизанское,
Днепровский район
доставка транспортом
предприятия

(096) 730-94-23
(067) 791-93-45
Підприємству потрібні:

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Водiй, кат. С,Е
Слюсар з ремонту вантажних

з/п від 5000 грн. за 15 змін

з досвiдом роботи

тел. (067)233-80-23
(067)507-94-95

ÂÎÄÈÒÅËÜ
â îôèñ
ñî ñâîèì àâòî
(ãðóçîâîé áóñ ïî òèïó Hyndai H1,
Renault Trafic, Mercedes Vito,
Volkswagen Caddy) Äîñòàâêà
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
ïî ãîðîäó

Ç/ï: Îò 18000 ãðí.
Îôèöèàëüíîå 099-447-75-54
îôîðìëåíèå 067-560-20-60

авто вiд 13 тонн та спецтехнiки

Газоелектрозварник
графiк роботи: 07:30-17:30
мiсце роботи: м. Пiдгордне
Днiпропетровська область

(097)788-04-12, (050)706-18-00

Кондитерському підприємству
терміново потрібні:

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (МАРМЕЛАД)
ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (ІРИСНИХ МАС)
ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)
ТІСТОРОБ (БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)
УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК
СЛЮСАР-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
м.Днiпро, вул. Океанська, 4

050-489-77-93

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë
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В цех по приготовлению
пищи требуется

ПОВАР
холодного цеха
график 3/3
м/р: район
Строительной
Академии

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

Êàñèð-îö³íþâà÷
â ëîìáàðä
Ç/ï â³ä 10000 ãðí.
ð-í ðîáîòè: ì.

Äí³ïðî

çíàííÿ ÏÊ îáîâ’ÿçêîâå
Ãð/ð: ïîäîáîâèé (1/2)
äåííèé (2/2)

096-960-15-15
096-461-81-69
Запрошуємо на роботу
пр. Героїв (ж/м Перемога, 4)

Продавця
Пекаря
Охоронника
Прибиральника
(099) 400-43-95

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

Касира
Продавця
Старшого
продавця
066-112-86-65
Запрошуємо на роботу:
пр. Поля, 104 А (ТЦ “Славутич”)

Продавця
м’яса
тел. 095-602-43-66
Запрошуємо на роботу
(пр. Миру, 61 А)

Касир
Продавець
066-103-10-12
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
з/п від 5000 грн. за 15 змін

тел. (067)233-80-23
(067)507-94-95

Â³äêðèòòÿ íîâîãî ñóïåðìàðêåòó
пр. Гагаріна, 117
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ÄËß ÌÎËÎÄ²
Компании PITLINE требуется
автослесарь по замене масел при АЗС в г. Днепропетровске и области. Обучение,
оформление, соц. пакет, своевременная з/п (ставка+%),
позвонить: +38(095)292-4263.
МІЖНАРОДНИЙ
РІЕЛТОРСЬКИЙ
БІЗНЕС
«KVADRATGROUP» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ, з/п 24
000 грн., професійна підготовка за рахунок компанії,
офіс в центрі, зателефонувати:
+38(097)089-10-10
(HR-менеджер, Валентина).
МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для работы в службе охраны, с
предоставлением
тренировок
у
профессиональных инструкторов, позвонить: +38(099)298-71-70 ,
+38(097)662-02-62
Помічник(ця) керівника в бізнес. До 15000 грн. Можна без
досвіду, т.097-340-37-24, 050626-94-32.
Работа студентам, з/п от
6000 грн., свободный график, карьерный рост, срочно!, 5 вакантных мест,
Евгений Анатольевич, позвонить:
+38(056)789-0803 , +38(063)841-54-99 ,
+38(050)903-79-83
Сотрудники на аптечный
склад, место работы: Левый
берег, о/р не требуется, высокая з/п без задержек, официальное трудоустройство,
соцподдержка за счет компании, комфортное рабочее
место, развозка, позвонить:
+38(067)443-32-52
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ÔÀÕ²ÂÖ²

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

Касира
Вантажника
Пекаря
Прибиральницю
службових приміщень

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

Інженер з постачання, 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

ÐÎÁÎÒÀ
03 ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ
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ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА,
позвонить: + 38(099)094-4356

Візьму на роботу співробітника – помічника керівника. Оплата висока, т.095-792-25-36.

05 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Керівнику в комерційний відділ потрібен помічник. Графік
гнучкий, можливий підробіток.
Оплата гідна, т.067-112-02-54,
095-871-61-05.

Адміністративний персонал.
Розглянемо кандидатури студентів та пенсіонерів, т.066073-23-34, 097-167-85-43.
Офісна робота для різних
спеціальностей. Можна без
досвіду, т.067-611-72-00
Персонал в офіс для роботи
на телефоні та з документами. Можлива часткова зайнятість, т.063-140-33-41.
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Провізори, в національну
аптечну мережу, у зв’язку з
розширенням штату, робота
постійна. Район вул. Лагірна,
вул. Бальзака, вул. Багговутівська. Офіційне працевлаштування, високий рівень
зарплати, повний соціальний
пакет, зателефонувати: 080050-88-48,
+38(067)567-6511, +38(050)423-76-75, Юлія.
Сотрудники на аптечный
склад, место работы: Левый
берег, о/р не требуется, высокая з/п без задержек, официальное трудоустройство,
соцподдержка за счет компании, комфортное рабочее
место, развозка, позвонить:
+38(067)443-32-52
Фармацевти, в національну
аптечну мережу, у зв’язку з
розширенням штату, робота
постійна. Район вул. Лагірна,
вул. Бальзака, вул. Багговутівська. Офіційне працевлаштування, високий рівень
зарплати, повний соціальний
пакет, зателефонувати: 080050-88-48,
+38(067)567-6511, +38(050)423-76-75, Юлія.

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Агентство
недвижимости
набирает штат сотрудников,
з/п от 20000 грн., опыт работы не обязателен, обучение, карьерный рост, график
работы гибкий, Срочно!, 5
мест, позвонить: +38(056)78908-03 , +38(063)841-54-99 ,
+38(050)903-79-83 , Евгений
Анатольевич.
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)923-6310
МЕНЕДЖЕР по продаже
спецодежды, позвонить: +
38(099)094-43-56
МІЖНАРОДНИЙ
РІЕЛТОРСЬКИЙ
БІЗНЕС
«KVADRATGROUP» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ, з/п 24
000 грн., професійна підготовка за рахунок компанії,
офіс в центрі, зателефонувати:
+38(097)089-10-10
(HR-менеджер, Валентина).
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ÒÎÐÃ²ÂËß

Для офісу – помічник керівника. Дохід до 12 тис.грн.,
т.066-777-35-30, 096-578-3196
Візьму на роботу людей
із сфери торгівлі. Офіс.,
тел.095-097-09-02.

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

2
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Торговые агенты в крупную компанию, з/п от 8000
грн., карьерный рост, гибкий график, Срочно!, позвонить: +38(056)789-08-03 ,
+38(063)841-54-99 , Евгений
Анатольевич.

ÐÎÁÎÒÀ
Касир, вул. Глінки, 2, зателефонувати: +38(099)400-43-95
Касир, вул. Калинова, 9а, зателефонувати: +38(067)61276-14
Касир, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)103-1012
Касир, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)103-1012

Продавець,
Донецьке
шосе,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Продавець, пр. Героїв (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(099)400-43-95
Продавець, пр. Миру, 61А, зателефонувати: +38(066)10310-12
Продавець, пр-т Олександра
Поля, 11, зателефонувати:
+38(067)136-77-47

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

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

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

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

Касир, р-н Парус-Комунар, зателефонувати: +38(067)62278-78
Касир, р-н пр. Гагаріна, ТЦ
«Нагорный», зателефонувати: +38(066)112-86-65
Продавець гастрономії, 12
квартал,
зателефонувати:
+38(099)658-16-60
Продавець м’яса, пр. Поля,
104 А (ТЦ “Славутич”), зателефонувати: +38(095)602-4366

Продавець,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92
Продавці-консультанти,
промислова
група,
гнучкий графік, офіційне працевлаштування,
своєчасна
заробiтна плата, м/р: ж/м
Покровський,
зателефонувати:
+38(093)170-7558 , +38(066)170-94-58 ,
+38(067)617-07-58
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ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

БАРМЕН, ресторанно-готельному комплексу, зателефонувати: +38(097)776-87-90
Заведующий
производством, в школы и сады города, позвонить: +38 (096)62604-02 , +38(099)742-21-27
Кухар, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)658-16-60
Кухар, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(066)112-86-65
Кухар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)103-1012
Кухар, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)103-1012

В школы и сады города
требуются:

Заведующий
производством
Повара
Кухонные работники
096-626-04-02, 099-742-21-27
Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Требуются:

Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

авто в такси

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

тел. 093-654-99-99

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

Кондитерському підприємству
терміново потрібні:

ÎÕÎÐÎÍÖ² ВОДИТЕЛИ
на парковое

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

067-632-62-54

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

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

Продавець, вул. Глінки, 2, зателефонувати: +38(099)40043-95

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

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

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

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

Старший продавець, р-н пр.
Гагаріна, ТЦ «Нагорный», зателефонувати: +38(066)11286-65

Мийник-господиня, потрібно в ресторан «Hansik», вул.
Гоголя, 1. Відповідальність,
працездатність, пунктуальність, тел. +38(066)145-80-25

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

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

Обвальник, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)65816-60

Кухар, р-н Парус-Комунар, зателефонувати: +38(067)62278-78

³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà

ïîòð³áí³

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

Кухар, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(098)004-5692
Кухар-м’яса, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78

050-489-77-93

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

КУХАР, ресторанно-готельному комплексу, зателефонувати: +38(097)776-87-90

Продавець, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)65816-60

м.Днiпро, вул. Океанська, 4

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

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

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ (склад
канцтоваров), м/р: Днепр,
Левый берег, ул. Каштановая, пятидневка, з/п сдельная, позвонить: +38(067)00516-49 , +38(050)321-01-09

СЛЮСАРРЕМОНТНИК

Запрошуємо на роботу

Продавця
Вантажника
Старшого
продавця

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

вул. 20 рокiв Перемоги, 43Д

Звертатися за тел.

099-658-16-60

На постійну роботу у мережу
магазинів "Аврора" (пром. група),
потрібні:

Продавціконсультанти
Охоронники
торгового залу
Гнучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна заробiтна плата

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

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

№09(724) 10.03.21-16.03.21

www.t-rezerv.dp.ua

3

Водій
категорії Е,С
на самоскид
з/п від 15000 грн+премії
Робота по м. Дніпро
та Дніпропетровській обл.

Виробничому підприємству,
що знаходиться в
с.м.т. Iларіонове, потрібні:

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

ДВІРНИК

Пекар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)103-1012

с.м.т. Iларiонове,
вул. Центральна, 12/14

дзвонити пн-пт з 9.00 до 18.00

тел. (099)541-49-58

098-970-94-05

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ
ДЕРЕВЯННЫХ
ПОДДОНОВ

Пекар, р-н Парус-Комунар, зателефонувати: +38(067)62278-78

з/п 12000-15000 грн.
оплата своевременно, без задержек
место работы: левый берег

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

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
на аптечный склад
Место работы: Левый берег

Опыт работы не требуется
Мы гарантируем:

Требуются:

ВОДИТЕЛЬДАЛЬНОБОЙЩИК
кат. С,Е

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

тел. (063)797-06-86

067-443-32-52

ОПЕРАТОРЫ
пресса тротуарной
плитки

ВОДИТЕЛЬ-

УПАКОВЩИКИ

дальнобойщик

ВОДИТЕЛЬ

Хорошие условия
З/п высокая, 25000 грн.
Без простоев,
есть хорошие направления

(067)921-70-75
Запрошуємо на роботу
(вул. Глінки, 2)

ПРОДАВЦIВ
КАСИРА

тротуарной плитки

погрузчика

тел. (067)635-12-60
Запрошуємо на роботу:
вул. Калинова, 9А

ОХОРОННИКА
ПРОДАВЦЯ
КАСИРА
тел. (096)612-76-14

Повар холодного цеха, график 3/3, с 6.00 до 18.00, м/р:
район Строительной Академии, позвонить: +38(096)62604-02 , +38(099)742-21-27
Повара, в школы и сады города, позвонить: +38 (096)62604-02 , +38(099)742-21-27
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Водій-далекобійник,
без
шкідливих звичок, чесний,
порядний, досвід роботи
на груз. DAF, Scania, причепи-тенти (штора), двадцятки, повна зайнятість,
по Україні, достойна з/п,
+38(095)286-51-99 , пн.-птн.,
8:00-16:00, Ірина.
Автокомплексу на ж/м Победа-6 требуется автомойщик
с опытом работы. Зарплата
высокая (ставка+%). Иногородним оплачивается проезд, позвонить: +38(095)29242-61,
+38(0562)311-625,
+38(0562)362-362.
Автомойщики, р-н ул. Донецкое шоссе-Передовая, ул.
Винокурова. З/п высокая, позвонить: +38(095)292-42-65.

099-400-43-95

Водiй, кат. С,Е, зателефонувати: +38(097)788-04-12 ,
(050)706-18-00

В частный дом

Водитель

ВОДИТЕЛИ, кат.В, позвонить:
+ 38(099)094-43-56

погрузчика

ОХРАННИК Грузчик
график работы сутки через двое

097-776-81-90

Охоронці

м/р:пр.БогданаХмельницкого, 222

098-532-28-58
Требуется

м. Дніпро

Âîäèòåëü

Графік роботи 1/2, 1/3
заробітна плата

(тягач с прицепом)

êàòåãîðèè Å

Офіційне працевлаштування, соцпакет

Левый берег
з/п от 18 тыс. грн.
официальное трудоустройство

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

095-279-35-53

4

Пекар, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(098)004-5692

Предприятию на постоянную
работу требуются:

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

від

Пекар, пр. Героїв (ж/м Перемога, 4), зателефонувати:
+38(099)400-43-95
Пекар,
пр-т
Олександра
Поля, 11, зателефонувати:
+38(067)136-77-47

грузчики

требуются

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

800 грн. за зміну + премія

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)53228-58
ВОДИТЕЛЬ погрузчика, позвонить: +38(067)635-12-60
Водитель, категории Е (тягач
с прицепом), Левый берег, з/п
от 18 тыс. грн., официальное
трудоустройство, позвонить:
+38(095)279-35-53
www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙЩИК, кат.С,Е, позвонить:
+38(063)797-06-86
ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙЩИК,
хорошие
условия,
з/п высокая 25000 грн., без
простоев,
есть
хорошие
направления,
позвонить:
+38(067)921-70-75
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
позвонить: + 38(099)094-4356
Водій на КамАЗ-самоскид,
р-н ж/м Тополя, з/п від
15000 грн., зателефонувати:
+38(098)926-86-97
Водій, категорії Е,С, на самоскид, з/п від 15000 грн.+премії, Робота по м. Дніпро та
Дніпропетровській обл., зателефонувати: +38(098)970-9405 , дзвонити пн.-пт. з 9.00 до
18.00.
Компании PITLINE требуется
автослесарь по замене масел при АЗС в г. Днепропетровске и области. Обучение,
оформление, соц. пакет, своевременная з/п (ставка+%),
позвонить: +38(095)292-4263.
СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ, под план для работы
в такси, АВТО: ЗАЗ Vida, Рено
Логан, Киа, Хюндай, позвонить: +38(067)632-62-54

15

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Бітумовар, на асфальтобетонний завод у c. Шлях, Валківський р-н., Харківська область, робота постійна, офіційне працевлаштування, зателефонувати: +38(066)89257-39
Волочильник дроту, Дніпровський кабельний завод
«Енерго», місце роботи - с.
Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)730-70-71
, +38(098)911-41-00
Газоелектрозварник,
з
досвiдом роботи, графiк роботи: 07:30-17:30, мiсце роботи: м. Пiдгордне, Днiпропетровська область, зателефонувати: +38(097)788-04-12 ,
(050)706-18-00

Електрик КІПіА, на асфальтобетонний завод у c. Шлях,
Валківський р-н., Харківська
область, робота постійна, офіційне працевлаштування, зателефонувати: +38(066)89257-39
Електрик КІПіА, полтавське
будівельне підприємство запрошує на асфальтобетонний
завод у м. Суми, робота постійна, офіційне працевлаштування,
зателефонувати:
+38(066)892-57-39
Електромонтер,
Дніпровський
кабельний
завод
«Енерго», місце роботи - с.
Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)730-70-71
, +38(098)911-41-00
Електромонтер,
повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
ЕЛЕКТРОМОНТЕР,
ресторанно-готельному
комплексу,
зателефонувати:
+38(097)776-87-90
МАШИНИСТ
автокрана,
вахта: 20/10, з/п почасовая,
высокая, официальное трудоустройство, жильё и питание предоставляется, позвонить: +38(066)892-57-39
Машиніст крану, повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Машиніст тепловозу, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом
з проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Механік, повний соціальний
пакет, п’ятиденка, доставка
автобусом з проспекту Правди, місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (ІРИСНИХ МАС), виробничо-кондитерському
підприємству,
Терміново!, м.Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93.

Оператор АБУ, на асфальтобетонний завод у c. Шлях,
Валківський р-н., Харківська
область, робота постійна, офіційне працевлаштування, зателефонувати: +38(066)89257-39

ГОТУВАЧ
СУМIШЕЙ
(МАРМЕЛАД), виробничо-кондитерському підприємству,
Терміново!, м.Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93.

Оператор екструдера, Дніпровський кабельний завод
«Енерго», місце роботи - с.
Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)730-70-71
, +38(098)911-41-00

№09(724) 10.03.21-16.03.21

ÐÎÁÎÒÀ
ОПЕРАТОРЫ на производственную линию, на линию
по переработке полимеров,
график работы: посменно,
м/р: с. Партизанское, Днепровский район, доставка
транспортом
предприятия,
позвонить: +38(096)730-94-23
, +38(067)791-93-45
ОПЕРАТОРЫ пресса тротуарной плитки, позвонить:
+38(067)635-12-60
ПОДСОБНЫЙ
рабочий,
вахта: 20/10, з/п почасовая,
высокая, официальное трудоустройство, жильё и питание предоставляется, позвонить: +38(066)892-57-39
Помічник оператора АБУ,
на асфальтобетонний завод
у c. Шлях, Валківський р-н.,
Харківська область, робота
постійна, офіційне працевлаштування, зателефонувати: +38(066)892-57-39
Помічник оператора АБУ,
полтавське будівельне підприємство запрошує на асфальтобетонний завод у м.
Суми, робота постійна, офіційне працевлаштування, зателефонувати: +38(066)89257-39
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, виробничо-кондитерському
підприємству, Терміново!, м.Днiпро,
вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93.
СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТНИКИ дерев’яних піддонів,
з/п 12000-15000 грн., оплата своєчасно, без затримок,
місце роботи: лівий берег, зателефонувати: +38(073)40708-07 , +38(096)284-46-94 ,
+38(095)638-90-05
Скрутчик дроту, Дніпровський
кабельний
завод
«Енерго», місце роботи - с.
Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)730-70-71
, +38(098)911-41-00
СЛЕСАРЬ, на СТО грузовых
автомобилей, можно после
ПТУ, позвонить: +38(050)36178-47
Слюсар з ремонту вантажних авто вiд 13 тонн та спецтехнiки,
зателефонувати:
+38(097)788-04-12 , (050)70618-00
Слюсар з ремонту верстатного та кранового обладнання, повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Слюсар з ремонту дизелів,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
№09(724) 10.03.21-16.03.21

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 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 механоскладальних
робіт, з/п договірна, телефонувати з 9:00 до 11:00 та з
17:00 до 19:00, +38(067)54777-53 , +38(050)340-40-09
Слюсар-механік, на асфальтобетонний завод у c. Шлях,
Валківський р-н., Харківська
область, робота постійна, офіційне працевлаштування, зателефонувати: +38(066)89257-39
СЛЮСАР-НА ЛАГОДЖ УВАЛЬНИК,
виробничо-кондитерському
підприємству,
Терміново!, м.Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93.
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК,
м.
Днiпро, вул. Океанська, 4 зателефонувати: +38(050)48977-93
ТІСТОРОБ, виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!, м.Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати:
+38(050)489-77-93.
Токар 4-го розряду, з/п договірна,
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 станках ДИП-500. Лівий берег.
Оплата відрядна, щотижня,
телефонувати: +38(066)57102-74 , +38(067)898-53-97
Токарі, на ДИП-500, карусельний, Лівий берег, оплата відрядна, щотижнева,
телефонувати: +38(063)79612-89 , +38(097)075-96-28
УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК,
виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!, м.Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати:
+38(050)489-77-93.

ШВЕЯ, позвонить: +(097)89322-81 , (099)340-80-19
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

17 ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для работы в службе охраны, с
предоставлением
тренировок
у
профессиональных инструкторов, позвонить: +38(099)298-71-70 ,
+38(097)662-02-62
Охоронник, вул. Калинова,
9а,
зателефонувати:
+38(067)612-76-14

Требуются

МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ
для работы
в службе охраны
з/п от 500 до 900 грн./сутки
с предоставлением тренировок
у проф. инструкторов

Охоронники
торгового
залу, гнучкий графік, офіційне
працевлаштування,
своєчасна заробiтна плата,
м/р: ж/м Покровський, зателефонувати:
+38(093)17075-58 , +38(066)170-94-58 ,
+38(067)617-07-58
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
Охоронці,
охоронному
підприємству,
графік
роботи: подобово і вахтовим методом, зателефонувати:
+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08
Охоронці. Терміново! Вакансій багато. Графік роботи:
восьми-годинна п’ятиденка,
вахта, доба/дві, нічні зміни. З/п
своєчасно, тел. +38(067)56694-50 , +38(099)383-54-26
ОХРАННИК, СРОЧНО!, в
частный дом, график работы сутки через двое, позвонить:
+38(097)776-81-90
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Для Вас підробіток 3-4 години, 500 грн. в день, т.066-77735-30, 096-578-31-96.
Підробіток від 18 років і без
обмежень. Дохід до 450 грн. в
день, т.098-004-71-38.
Підробіток для всіх. Дохід до
450 грн. в день, т.098-408-4779, 066-334-31-14.
Проста робота для простого
народу. До 9,5 тис. грн., т.066271-79-45.
Робота для всіх. Запрошуємо на роботу в офіс. Дохід
до 10 000 грн., т.095-097-0902.

Продавця
м’яса
тел. 095-602-43-66

(099)298-71-70, (097)662-02-62
ООО “Могис” требуются:

ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА
МЕНЕДЖЕР
по продаже спецодежды
ВОДИТЕЛИ, кат.В
ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
(099)094-43-56

ШВЕЯ
(097)893-22-81
(099)340-80-19

Охоронник, пр. Героїв (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(099)400-43-95
Охоронник,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92

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

ПрАТ«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
прийме на роботу

Інженера
із постачання

Інженера
з охорони праці

Слюсаря з ремонту
рухомого складу

Слюсаря з ремонту

Ресторанноготельному комплексу
потрібні:

БАРМЕН
КУХАР
ЕЛЕКТРОМОНТЕР
тел. 097-776-87-90
Національна аптечна мережа
у зв'язку з розширенням штату
запрошує на постійну роботу

Провiзорiв
Фармацевтiв
район вул. Лагiрна,
вул. Бальзака та
вул. Багговутiвська
Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

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

дизелів

Електромонтера
Машиніста крану
Слюсаря з ремонту
верстатного та кранового
обладнання

Механiка
Слюсаря з ремонту
компресорiв i
турбокомпресорiв

Дніпровському кабельному
заводу "Енерго" потрібні

Електромонтер
Скрутчик
дроту

Слюсаря з топливноi

Волочильник

апаратури

дроту

Машиніста
тепловозу
Шліфувальника
Повний соцпакет. П'ятиденка
Доставка автобусом з проспекту Правди.
Місце роботи: Лівий берег

Оператор
екструдера
Місце роботи с. Новоолександрівка

Тел. 794-34-10,
068-689-54-22, 066-979-63-50

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

Предприятию требуются:

Предприятию требуются:

линию по переработке
Слесарь-ремонтник наРАБОЧИЕ
полимеров
(с навыками электросварки)
доставка транспортом
ОПЕРАТОРЫ
на производственную линию

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

Водитель,кат.D
(097)092-17-08, (099)178-91-50

Снабженецсельхоз
продукции
(099)662-46-65, (068)808-05-22

www.t-rezerv.dp.ua

СЛЕСАРИ
ГРУЗЧИКИ
график работы: посменно
м/р: с. Партизанское,
Днепровский район
доставка транспортом
предприятия

(096) 730-94-23
(067) 791-93-45
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Запрошуємо на роботу
р-он Парус-Комунар

Запрошуємо на роботу
ТЦ"(Неоплаза")

Продавця Повар
Кухаря- Пекар
Старший
м’яса
Пекаря продавець
Касира Продавець
Вантажника Охоронник
Кухаря 098-004-56-92
067-622-78-78

Запрошуємо на роботу

12 квартал

На постоянную работу требуется

ВОДИТЕЛЬ
кат. Е или С
возможно иногородние
ул.Калиновая, 87

(066)725-91-45
Запрошуємо на роботу:
(Донецьке шосе)

Êàñèð
Ïðîäàâåöü
Ïîâàð

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника
ТЕРМІНОВО
потрібні з досвідом роботи

МАЙСТЕР
планово-розподільних питань

МАЙСТЕР

066-103-10-12

ТОКАР

Запрошуємо на роботу

ЕЛЕКТРИК

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

РiЗНОРОБ

066-112-86-65

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

ÐÎÁÎÒÀ

Вантажник, пр. Гагаріна,
117, Відкриття нового супермаркету!,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92
Вантажник, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
ВАНТАЖНИКИ, з/п 1200015000 грн., оплата своєчасно, без затримок, місце
роботи: лівий берег, зателефонувати:
+38(073)40708-07 , +38(096)284-46-94 ,
+38(095)638-90-05
Водитель погрузчика, м/р:
пр. Богдана Хмельницкого,
222, позвонить: +38(098)53228-58
Грузчик, м/р: пр. Богдана
Хмельницкого, 222, позвонить: +38(098)532-28-58
ГРУЗЧИКИ, график работы:
посменно, м/р: с. Партизанское, Днепровский район, доставка транспортом предприятия, позвонить: +38(096)73094-23 , +38(067)791-93-45

Милі чарівні співробітниці запрошуємо в дружний
колектив! ЗП від 30 тис на
місяць. Виплати щодня.
Зручний графік відвідування. Робота є завжди! Надаємо житло. 0685043191,
0973951621
ОПЕРАТОР З ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, бажано чоловіки, виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!, м.Днiпро,
вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93.
ПIДСОБНИЙ
РОБIТНИК,
виробничо-к ондитерськ ому підприємству, Терміново!, м.Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати:
+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)37781-89

099-658-16-60

ділянки механічної обробки

Кухаря
Продавця

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

ДИП 500, ДИП 300

ДВІРНИК, с.м.т. Iларiонове,
вул. Центральна, 12/14, зателефонувати: +38(099)541-4958
Касир-оцінювач, в ломбард,
з/п від 10000 грн., р-н роботи:
м. Дніпро, знання ПК обов’язкове, графік роботи: подобовий (1/2), денний (2/2), зателефонувати: +38(096)960-1515 , +38(096)461-81-69

5,6 розряду

на дiльницю ГТВ(РТИ)

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
з ремонту металообробних верстатiв
Місце роботи: смт Самарівка
Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

òåë. (0562) 36-06-18,
(067)522-26-47

МІЖНАРОДНИЙ
РІЕЛТОРСЬКИЙ
БІЗНЕС
«KVADRATGROUP» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ, з/п 24
000 грн., професійна підготовка за рахунок компанії,
офіс в центрі, зателефонувати:
+38(097)089-10-10
(HR-менеджер, Валентина).

Підробіток в офісі, від 18 років. Без обмежень віку. Оплата гідна, тел. (098)720-74-53
Підробіток для зайнятих людей. Зручний графік(2-4 години в день). Дохід до 480 грн.
в день, т.096-749-32-72, 095057-52-46.

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, виробничо-кондитерському
підприємству, Терміново!, м.Днiпро,
вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93.
Прибиральник, пр. Героїв
(ж/м Перемога, 4), зателефонувати: +38(099)400-43-95
ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п від
5000 грн. за 15 змін, зателефонувати: +38(067)507-94-95
, +38(067)233-80-23
Прибиральниця
службових приміщень, пр. Гагаріна,
117, Відкриття нового супермаркету!,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92
Прибиральниця, вул. Акінфієва, 9, р-он парку Шевченка,
зателефонувати:
+38(067)250-17-10
РАБОЧИЕ по уходу за с/х животными, без вредных привычек, обеспечиваем: зарплату,
хорошие условия проживания
и питания, в с. Орловщина,
позвонить: +38(097)309-44-06

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

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

ПОДСОБНЫЙ
рабочий,
вахта: 20/10, з/п почасовая,
высокая, официальное трудоустройство, жильё и питание предоставляется, позвонить: +38(066)892-57-39

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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ÐÎÁÎÒÀ
СБОРЩИК ЗАКАЗОВ (склад
канцтоваров), м/р: Днепр,
Левый берег, ул. Каштановая, пятидневка, з/п сдельная, позвонить: +38(067)00516-49 , +38(050)321-01-09
СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ, под план для работы
в такси, АВТО: ЗАЗ Vida, Рено
Логан, Киа, Хюндай, позвонить: +38(067)632-62-54
СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТНИКИ дерев’яних піддонів,
з/п 12000-15000 грн., оплата своєчасно, без затримок,
місце роботи: лівий берег, зателефонувати:

+38(073)407-

08-07 , +38(096)284-46-94 ,
+38(095)638-90-05

Вакансії Дніпровської
служби зайнятості

посменно, м/р: с. Партизанское, Днепровский район, доставка транспортом предприятия, позвонить: +38(096)730-

Лікар-невропатолог, з/п
10 000 грн.

Геодезист, з/п 20 000 грн.

Лікар-терапевт,
000 грн.

Головний бухгалтер, з/п
15 000 грн.
Електрогазозварник, з/п
8 879 грн.
Електромеханік з ліфтів,
з/п 10 000 грн.
Електромонтер
з
ремонту
та
обслуговування
електроустаткування,
з/п 10 000 грн.

З а в а н т а ж у в а ч вивантажувач харчової
продукції, з/п 8 100 грн.
Завідувач
бібліотеки,
з/п 9 000 грн.

94-23 , +38(067)791-93-45

Заступник начальника
відділу, з/п 11 100 грн.

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬ-

Зварник, з/п 10 000 грн.

НИК,
ському

виробничо-кондитерпідприємству,

Тер-

міново!, м.Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати:
+38(050)489-77-93.

Лікар-кардіолог, з/п 10
000 грн.

За більш детальною
інформацією
за
кожною із наведених
вакансій звертатися за
телефоном (056)734-9459, (056)734-94-58.

Енергетик, з/п 8 575 грн.

СЛЕСАРИ, график работы:

ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Інженер-енергетик, з/п 8
224 грн.
І н ж е н е р проектувальник, з/п 15
000 грн.

Лікар-ортопедтравматолог, з/п 10 000
грн.
з/п
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Машиніст
бульдозера
(будівельні роботи), з/п
11 250 грн.
Машиніст екскаватора
одноковшового, з/п 11
530 грн.
Машиніст крана (кранівник), з/п 7 676 грн.
М а ш и н і с т
навантажувальної
машини, з/п 9 000 грн.
Налагоджувальник
зварювального
й
газоплазморізального
устаткування, з/п 10 000
грн.
Налагоджувальник
машин і автоматичних
ліній для виробництва
виробів із пластмас, з/п
10 165 грн.
Начальник лабораторії
(науково-дослідної,
дослідної та ін.), з/п 11
700 грн.

Кондитер, з/п 8 000 грн.

Начальник
майстерні,
з/п 10 000 грн.

+38(067)635-12-60

Контролер
перонний
(квитковий), з/п 8 000
грн.

Обмотувальник
елементів електричних
машин, з/п 12 000 грн.

Цікава робота. Офіс. Друж-

Кухар, з/п 8 000 грн.

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

УПАКОВЩИКИ
ной

плитки,

тротуарпозвонить:

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

Лікар
фізичної
та
реабілітаційної
медицини, з/п 7 890 грн.

Р О Б О Т А ÐÎÁÎÒÀ
вул. Робоча, 67

Касир
Продавець
Кухар
Пекар
тел. 066-103-10-12
№09(724) 10.03.21-16.03.21
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Машиніст
крана
автомобільного, з/п 11
484 грн.

Прохідник, з/п 10 668 грн.

Електромонтер
з
ремонту
повітряних
станцій, з/п 6 215 грн.

Психолог, з/п 20 000 грн.
Регулювальник радіоелектронної апаратури
та приладів, з/п 6 694 грн.
Регулювальник
швидкості руху вагонів,
з/п 8 339 грн.
Робітник
ритуальних
послуг, з/п 8 600 грн.
Свердлувальник, з/п 16
000 грн.
Сестра медична (брат
медичний), з/п 7 500 грн.
Слюсар
з
ремонту
дорожньо-будівельних
машин та тракторів, з/п
10 000 грн.
Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури,
з/п 6 565 грн.
Слюсар-ремонтник,
11 000 грн.

з/п

Слюсар-сантехнік, з/п 9
000 грн.
Соціальний
з/п 6 900 грн.

робітник,

Стрілець, з/п 10 600 грн.
Токар-карусельник, з/п 8
000 грн.
Токар-розточувальник,
з/п 15 000 грн.
Фахівець з фізичної
реабілітації, з/п 7 000 грн.
Фельд›єгер, з/п 9 200 грн.
Фрезерувальник, з/п 9
000 грн.

Педагог соціальний, з/п
6 943 грн.

Шліфувальник,
000 грн.

Пекар, з/п 7 000 грн.

Вакансії
Нікопольського
міськрайонного центру
зайнятості

Перемотувальник, з/п 10
000 грн.
Піскоструминник, з/п 15
000 грн.

Íàäðóêîâàíî:
Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000

П р о д а в е ц ь консультант, з/п 7 450
грн.

Пожежний-рятувальник,
з/п 10 000 грн.
Поліцейський
(за
спеціалізаціями), з/п 10
000 грн.

з/п

20

За більш детальною
інформацією
за
кожною із наведених
вакансій звертатися за
телефоном (0566)69-6506.
Начальник цеху, з/п 19
500 грн.

www.t-rezerv.dp.ua

Машиніст бульдозера,
з/п 10 517 грн.
Рихтувальник
з/п 6 000 грн.

кузовів,

Підсобний
робітник,
з/п 6 000 грн., для осіб з
інвалідністю.
Інженер-будівельник,
з/п 6 000 грн., для осіб з
інвалідністю.
Електрик дільниці, з/п 8
000 грн.
Підсобний
робітник,
з/п 6 000 грн., для осіб з
інвалідністю.
Різальник
труб
та
заготовок, з/п 13 038 грн.
Тренер-викладач, з/п 6
000 грн.
Вакансії
Павлоградського
міськрайонного
центру зайнятості
За більш детальною інформацією за кожною
із наведених вакансій
звертатися за телефоном +38(0563)26-95-16.
Токар, з/п 12 400 грн., виконання токарних робіт
згідно з посадовою інструкцією.
Вакансії
Синельниківської
міськрайонної філіії
Дніпропетровського
ОЦЗ
Швачка, з/п 6 000 грн., пошив дитячого одягу та аксесуарів, смт. Іларіонове.
Довідкова інформація за
телефоном: (0566)343614.
Кухар, з/п 6 000 грн. Приготування дитячого раціону страв, дотримання
вимог санітарії, технології
приготування страв. Утримання приміщення харчового блоку в належному
стані, участь у бракеражі
продовольчої сировини.
Довідкова інформація за
телефоном: (0566)343614.
7

ÐÎÁÎÒÀ

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø Telegram êàíàë
Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿ â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

8

www.t-rezerv.dp.ua

№09(724) 10.03.21-16.03.21

