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ÐÎÁÎÒÀ

ООО “Могис” требуются:

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

ШВЕЯ

Предприятию требуются:

РАБОЧИЕ

на линию по переработке
полимеров

ОПЕРАТОРЫ

на производственную линию

Охоронному
підприємству потрібні

ОХОРОНЦІ
Графік роботи:
подобово і вахтовим методом
050-561-73-77, 067-242-60-08

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

(097)893-22-81
(099)340-80-19

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

Водій

Запрошуємо на роботу

категорії Е,С
на самоскид
з/п від 15000 грн+премії
Робота по м. Дніпро
та Дніпропетровській обл.
дзвонити пн-пт з 9.00 до 18.00

098-970-94-05

пр. Героїв (ж/м Перемога, 4)

Продавця
Пекаря
Охоронника
Прибиральника
(095) 832-30-08

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
м.Днiпро, вул. Океанська, 4

050-489-77-93

хорошие условия
з/п высокая, 25000 грн.
без простоев,
есть хорошие направления

АВТОСЛЕСАРЬ
з/п 15000 (ставка или процент)
хорошие условия работы

Предприятию требуются:

Менеджер
по рекламе

Слесарьсварщик
Оператор
листогибочного
пресса

Маляр
для порошковой
покраски

Требование: без пристрастия
к алкоголю

(067)950-55-00

(067)921-70-75
Предприятию на постоянную
работу требуются:

Водитель
погрузчика

Грузчик

В детский сад в центре
требуется

ПОВАР
096-626-04-02
099-742-21-27

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

098-532-28-58

ВОДИТЕЛЬ
в офис
со своим авто
(грузовой бус по типу Hyndai H1,
Renault Trafic, Mercedes Vito,
Volkswagen Caddy) Доставка
электроинструмента
по городу

З/п: От 22000 грн.
Официальное 099-447-75-54
оформление 067-560-20-60

Національна аптечна мережа
у зв'язку з відкриттям нової аптеки
запрошує на постійну роботу

Провiзорiв
Фармацевтiв
Адміністраторів
з товару
Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

080-050-88-48
050-323-58-15
Марьяна

Производственному предприятию
требуются:

• Слесарь-сборщик
• Сварщики (полуавтомат,
дуговая сварка)

• Наладчик сварочного
оборудования

• Вальцовщик,
гибщик
• Фрезеровщик,
зубофрезеровщик
• Слесарь-ремонтник,
механик
• Электрик
• Разнорабочий
Официальное оформление.
Место работы: пр. Богдана Хмельницького, 106a

096-874-67-90
Підприємству потрібні:

Водiй, кат. С,Е
Слюсар з ремонту вантажних
авто вiд 13 тонн та спецтехнiки

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

(097)788-04-12, (050)706-18-00
На работу с металлопрокатом
на постоянной основе
требуются:

МАШИНИСТ
козлового крана
о/р - обязателен

СТРОПАЛЬЩИК

о/р - обязателен
Индустриальный район
Звонить с 9.00 до 16.00, пн.-пт.

067-650-96-92

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë
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Національна аптечна мережа
у зв'язку з відкриттям нової аптеки
запрошує на постійну роботу

Провiзорiв
Фармацевтiв
Адміністраторів
з товару
Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

080-050-88-48
050-323-58-15
Марьяна

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

Прибиральницю
Вантажника
Пекаря
067-250-17-10
Охоронна фірма
запрошує на роботу
в місті Дніпро:

В пансионат
на Азовском море
требуются:

Семейная пара
по уходу за животными (зооуголок)
без вредных привычек
на длительный период (2-3 года)

Сантехник-электрик
Озеленители

ОХОРОНЦІВ
 чоловіки/жінки від 20 до 50 років
 своєчасна виплата заробітної плати
 соціальний пакет
 забезпечення фірменним одягом

тел. 067-565-76-17

095-664-48-50

Êàñèð-îö³íþâà÷

Запрошуємо на роботу
(пр. Миру, 61 А)

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

Касир
Продавець
066-103-10-12

грузчики
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
На производство
требуется

Предприятию на постоянную
работу требуются:

СТОЛЯР Водитель
ДЛЯ РАБОТЫ С ЦЕННОЙ
ПОРОДОЙ ДРЕВЕСИНЫ
З/П - % от заказа
район работы - ж/м Фрунзенский

050-184-23-00, Виктор
095-420-86-36, Артем

погрузчика

Грузчик
м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

098-532-28-58

19

ÄËß ÌÎËÎÄ²

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для работы в службе охраны, с
предоставлением
тренировок у профессиональных инструкторов, позвонить: +38(099)298-71-70 ,
+38(097)662-02-62
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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ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

Керівнику в комерційний відділ потрібен помічник. Графік
гнучкий, можливий підробіток. Оплата гідна, т.068-88664-85, 095-032-40-11.
Адміністратори, 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:
080-050-88-48
, +38(050)323-58-15 , Марьяна.

02

ÔÀÕ²ÂÖ²

АГРОНОМ, с о/р с овощами
жилье и питание бесплатные, полный соцпакет, район
работы - Днепропетровская
обл., с. Грушевка, позвонить: +38(050)588-34-88 ,
+38(067)776-80-55

ÐÎÁÎÒÀ
03 ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА,
позвонить: + 38(099)094-4356

05 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Офіс-менеджер. Оплата до
12 000 грн.+ премії, т.067793-07-89, 050-629-80-66.
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Адміністратори, 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:
080-050-88-48
, +38(050)323-58-15 , Марьяна.
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.
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(050)323-5815 , Марьяна.

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 відкриттям нової аптеки,
робота постійна. Офіційне
працевлаштування,
високий рівень зарплати, повний
соціальний пакет, зателефонувати:
080-050-88-48
, +38(050)323-58-15 , Марьяна.
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.
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ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Керівнику в комерційний відділ потрібен помічник. Графік
гнучкий, можливий підробіток. Оплата гідна, т.067-11202-54, 095-871-61-05.
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,
т.099-266-92-44,
068-923-63-10.

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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ÐÎÁÎÒÀ
Керівнику офісу потрібні
колишні бухгалтери, економісти, співробітники торгівлі,
вчителі, військові. Оплата гідна, т.096-954-50-61, 066-79458-99
МЕНЕДЖЕР по продаже
спецодежды, позвонить: +
38(099)094-43-56
Менеджер по рекламе, требование: без пристрастия
к
алкоголю,
позвонить:
+38(067)950-55-00
Робота. Відкриваємо новий
офіс. Потрібен адміністративний персонал. Офіційне
працевлаштування. Дохід 1012 тис. грн. Кар’єрне зростання, т.066-281-97-38.
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ÒÎÐÃ²ÂËß

Додатковий дохід – 3-4 години в день. До 500 грн. в
день, т.066-777-35-30, 096578-31-96.
Касир, вул. Глінки, 2, зателефонувати: +38(099)400-43-95
Касир, вул. Калинова, 9а, зателефонувати: +38(096)61276-14
Касир, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(095)93665-10
Касир, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)10310-12
Касир, пр. Миру, 61А, зателефонувати: +38(066)103-10-12
Касир,
р-н
Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
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, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)65816-60
Продавець, вул. 20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(095)799-20-97

Продавець,
вул.
Робоча,
67,
зателефонувати:
+38(095)936-65-10

Кухар, пр-т Олександра
Поля, 11, зателефонувати:
+38(067)136-77-47
Кухар, ресторанно-готельному комплексу, зателефонувати: +38(097)776-87-90

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

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

Продавець, пр. Героїв (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(095)832-30-08

Кухар, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(098)00456-92

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

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

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

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

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

ОФІЦІАНТИ, ресторанно-готельному комплексу, вік: 3040 років, зателефонувати:
+38(097)776-87-90

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

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

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

Пекар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(095)93665-10

Старший продавець, 12
квартал,
зателефонувати:
+38(099)658-16-60
Старший продавець, вул.
20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(095)79920-97
Старший продавець, р-н пр.
Гагаріна, ТЦ «Нагорный», зателефонувати: +38(066)11286-65
Старший продавець, ТЦ
«Неоплаза», зателефонувати: +38(098)004-56-92
Торговые агенты в крупную компанию, з/п от 8000
грн., карьерный рост, гибкий график, Срочно!, позвонить: +38(056)789-08-03 ,
+38(063)841-54-99 , Евгений
Анатольевич.
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ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Дріжджовики, ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
Кондитери,
ПрАТ
„Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95

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

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

Продавець, вул. Калинова,
9а,
зателефонувати:
+38(096)612-76-14

Кухар, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(095)832-30-08

Продавець, вул. Набережна
Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(095)832-30-08

Кухар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(095)936-6510

№12(727) 31.03.21-06.04.21

Кухар, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)103-1012

Національна аптечна мережа
у зв'язку з розширенням штату
запрошує на постійну роботу

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

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

АГРОНОМ

с о/р с овощами

Повар, в детский сад в центре, позвонить: +38(096)62604-02 , +38(099)742-21-27
Тiстороби, ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу
№9”,
зателефонувати:
+38(056)794-06-92
,
+38(067)634-15-95

ВОДИТЕЛЬдальнобойщик

хорошие условия
з/п высокая, 25000 грн.
без простоев,
есть хорошие направления

АВТОСЛЕСАРЬ
з/п 15000 (ставка или процент)
хорошие условия работы

(067)921-70-75

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

Охоронному
підприємству потрібні

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти

Слесарь-ремонтник
Сборщица (женщина)
Электрик
г. Днепр: ж/м Западный,
Оператор ТПА полная занятость,
официальное трудоустройство
Грузчик

тел. (056)789-46-08, 096-693-64-34
Требуются:

ВОДИТЕЛИ
на парковое
авто в такси
тел. 093-654-99-99

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

Підробіток 3-4 годинии в
день. Дохід до 400 грн. в
день, т.097-403-11-01, 066377-81-89.
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тел. (067)233-80-23
(067)507-94-95

(050)588-34-88
(067)776-80-55

Формувальники
тiста,
ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
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з/п від 5000 грн.
за 15 змін

ОХОРОНЦІ

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

Пекар, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(098)00456-92

ПРИБИРАЛЬНИЦІ/КИ

жилье и питание
бесплатные
полный соцпакет
район работы Днепропетровская обл.,
с. Грушевка

Пекар, пр. Героїв (ж/м Перемога, 4), зателефонувати:
+38(095)832-30-08

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Водій-далекобійник,
без
шкідливих звичок, чесний,
порядний, досвід роботи
на груз. DAF, Scania, причепи-тенти (штора), двадцятки, повна зайнятість,
по Україні, достойна з/п,
+38(095)286-51-99 , пн.-птн.,
8:00-16:00, Ірина.
www.t-rezerv.dp.ua

Підприємству потрібні:

Водiй, кат. С,Е
Слюсар з ремонту вантажних
авто вiд 13 тонн та спецтехнiки

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

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

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó "ÂÎ ÏÌÇ”
íà ïîñò³éíó ðîáîòó

³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà

ïîòð³áí³

Âåðñòàòíèêè
Ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðè âåðñòàò³â ç ÏÓ
Åëåêòðîìîíòåðè
çàïðîøóþòüñÿ
Ñëþñàð-ñàíòåõí³ê
³íâàë³äè
Ãàëüâàíèê
²²² ãðóïè
Åëåêòðîåðîç³îí³ñò
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)
ПрАТ „Дніпропетровському хлібозаводу №9” потрібні:

Тiстороби
Формувальники тiста
Електрики
Пакувальники
Дріжджовики
Кондитери
Слюсарі
Водii кат.ВС
тел. 794-06-92, 067-634-15-95
3

Швейному производству
требуются:

ШВЕЯ
УТЮЖИЛЬЩИЦА

Требуются

АВТОСЛЕСАРЬ, позвонить:
+38(050)190-50-24

АВТОСЛЕСАРЬ
СЛЕСАРЬ по ремонту

АВТОСЛЕСАРЬ,
хорошие
условия работы, з/п 15000
грн. (ставка или процент), позвонить: +38(067)921-70-75

микроавтобусов Mercedes Benz

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

(050)190-50-24

Запрошуємо на роботу

Компании «Комкор» требуется:

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

ОПЕРАТОР

Кухаря
Продавця
095-832-30-08
требуются

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
на аптечный склад
Место работы: Левый берег

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

токарных станков с ЧПУ

о/р от 2-х лет
умение писать программы
на стойке Siemens 840D либо аналоге
З/П - 12.000-18.000 грн.
оф. трудоустройство, полный соц. пакет
гр./р. с 7:00 до 19.00 (пн.-пт.)
оплата переработки!
Ссылка для ознакомления

https://komkor-tools.com/

тел.(050)345-80-50
Требуются:

ÑËÅÑÀÐÜ
по ремонту металлорежущего
оборудования

ÝËÅÊÒÐÈÊ

067-443-32-52

Òåë. (050) 283-39-40

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

Запрошуємо на роботу

Касира
Продавця
Старшого
продавця

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

Звертатися за тел.

Водiї, кат.ВС, ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
Водiй, кат. С,Е, зателефонувати: +38(097)788-04-12 ,
(050)706-18-00
ВОДИТЕЛИ, кат.В,
позвонить: + 38(099)094-43-56
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, предприятию на постоянную работу, м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222,
позвонить:
+38(098)532-28-58
ВОДИТЕЛЬ, в офис, со
своим авто (грузовой бус
по типу Hyndai H1, Renault
Trafic,
Mercedes
Vito,
Volkswagen Caddy), доставка
электроинструмента по городу, з/п от 18000 грн., официальное оформление, позвонить: +38(099)447-75-54 ,
+38(067)560-20-60
Водитель, кат. С, позвонить: +38(050)713-20-04
ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНОБОЙЩИК, хорошие условия,
з/п высокая 25000 грн., без
простоев,
есть
хорошие
направления,
позвонить:
+38(067)921-70-75

066-112-86-65

095-799-20-97

Запрошуємо на роботу
(вул. Глінки, 2)

Ресторанноготельному комплексу
потрібні:

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
позвонить: + 38(099)094-4356

КУХАР
ПРАЧКА
ОФІЦІАНТИ

Водій з категорією Є. Поїздки Росія, Польща, тел.
+38(066)331-77-10

ПРОДАВЦIВ
КАСИРА
099-400-43-95

вік: 30-40 років

тел. 097-776-87-90

ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти

Слесарь-ремонтник
Сборщица (женщина)
Электрик
г. Днепр: ж/м Западный,
Оператор ТПА полная занятость,
официальное трудоустройство
Грузчик

тел. (056)789-46-08, 096-693-64-34

Охоронці
м. Дніпро

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

800 грн. за зміну + премія

Офіційне працевлаштування, соцпакет

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

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

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.
СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ, под план для работы в такси, АВТО: ЗАЗ Vida,
Рено Логан, Киа, Хюндай, позвонить: +38(067)632-62-54
СЛЕСАРЬ по ремонту микроавтобусов Mercedes Benz,
позвонить: +38(050)190-5024
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ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

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

067-632-62-54

АВТОСЛЕСАРЬ, позвонить:
+38(050)190-50-24
www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
Вальцовщик,
гибщик,
официальное
оформление, место работы: пр.
Богдана
Хмельницького,
106a,
производственному
предприятию,
позвонить:
+38(096)874-67-90
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

Наладчик сварочного оборудования,
официальное
оформление, место работы:
пр. Богдана Хмельницького,
106a,
производственному
предприятию,
позвонить:
+38(096)874-67-90
Оператор екструдера, Дніпровський кабельний завод
«Енерго», місце роботи - с.
Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)730-70-71
, +38(098)911-41-00
Оператор листогибочного
пресса, требование: без пристрастия к алкоголю, позвонить: +38(067)950-55-00

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).

ОПЕРАТОР токарных станков
с ЧПУ, о/р от 2-х лет, умение
писать программы на стойке
Siemens 840D либо аналоге,
з/п 12.000-18.000 грн., официальное трудоустройство,
полный соц. пакет, график
работы: с 7:00 до 19.00 (пн.пт.), оплата переработки!,
ссылка для ознакомления
https://komkor-tools.com/ , позвонить: +38(050)345-80-50

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

Оператор ТПА, г. Днепр, ж/м
Западный, полная занятость,
официальное трудоустройство, позвонить: +38(056)78946-08 , +38(096)693-64-34 ,
+38(096)693-64-34

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

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).

Електрики,
ПрАТ
„Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95

ОПЕРАТОРЫ на производственную линию, на линию
по переработке полимеров,
график работы: посменно,
м/р: с. Партизанское, Днепровский район, доставка
транспортом предприятия,
позвонить: +38(096)730-9423 , +38(067)791-93-45

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

Пакувальники, ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
Плотники для ремонта поддонов, график работы
свободный,
з/п
1200015000 грн., место работы Правый берег, позвонить:
+38(097)434-48-70
Разнорабочий, официальное оформление, место
работы: пр. Богдана Хмельницького, 106a, производственному предприятию, позвонить: +38(096)874-67-90

Маляр для порошковой
покраски, требование: без
пристрастия к алкоголю, позвонить: +38(067)950-55-00

Сантехник-электрик, в пансионат на Азовском море, позвонить: +38(067)565-76-17

МАШИНИСТ, на работу с металлопрокатом на постоянной основе, о/р обязателен,
Индустриальный район, звонить с 9.00 до 16.00, пн.-пт.,
тел. +38(067)650-96-92

Сварщики
(полуавтомат,
дуговая сварка) , официальное оформление, место
работы: пр. Богдана Хмельницького, 106a, производственному предприятию, позвонить: +38(096)874-67-90

№12(727) 31.03.21-06.04.21

Требуются

ÐÎÁÎÒÀ
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 по ремонту металлорежущего оборудования,
позвонить: +38(050)283-3940
СЛЕСАРЬ по ремонту микроавтобусов Mercedes Benz,
позвонить: +38(050)190-5024
СЛЕСАРЬ, на СТО грузовых
автомобилей, можно после
ПТУ, позвонить: +38(050)36178-47
Слесарь-ремонтник,
г.
Днепр, ж/м Западный, полная занятость, официальное трудоустройство, позвонить:
+38(056)789-4608 , +38(096)693-64-34 ,
+38(096)693-64-34
Слесарь-ремонтник, механик, официальное оформление, место работы: пр.
Богдана
Хмельницького,
106a,
производственному
предприятию,
позвонить:
+38(096)874-67-90
Слесарь-сборщик,
официальное
оформление,
место работы: пр. Богдана Хмельницького, 106a,
производственному
предприятию,
позвонить:
+38(096)874-67-90
Слесарь-сварщик,
требование: без пристрастия
к
алкоголю,
позвонить:
+38(067)950-55-00
Слюсар з ремонту вантажних авто вiд 13 тонн та спецтехнiки,
зателефонувати:
+38(097)788-04-12 , (050)70618-00
Слюсарі, ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу
№9”,
зателефонувати:
+38(056)794-06-92
,
+38(067)634-15-95
Слюсарі-ремонтники, 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).
СЛЮСАР-НА ЛАГОДЖ УВАЛЬНИК, виробничо-кондитерському підприємству,
Терміново!, м. Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93.
№12(727) 31.03.21-06.04.21

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, для работы с ценной породой древесины, з/п
- % от заказа, район работы ж/м Фрунзенский, позвонить:
+38(050)184-23-00 , Виктор
+38(095)420-86-36 , Артем
СТРОПАЛЬЩИК, на работу
с металлопрокатом на постоянной основе, о/р обязателен, Индустриальный район,
звонить с 9.00 до 16.00, пн.пт., тел. +38(067)650-96-92
Терміново потрібна швачка, досвід роботи від 2
років,
зателефонувати:
+38(066)407-84-76 , Тетяна.
ТІСТОРОБ, виробничо-кондитерському підприємству,
Терміново!, м. Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93.
УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК, виробничо-кондитерському підприємству,
Терміново!, м.Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93.
УТЮЖИЛЬЩИЦА,
швейному производству, позвонить: +38(050)342-89-84 ,
+38(098)107-98-42
Фрезеровщик,
зубофрезеровщик,
официальное
оформление, место работы:
пр. Богдана Хмельницького,
106a,
производственному
предприятию,
позвонить:
+38(096)874-67-90
ШВЕЯ, позвонить: +(097)89322-81 , (099)340-80-19
ШВЕЯ, швейному производству, позвонить: +38(050)34289-84 , +38(098)107-98-42
Электрик, г. Днепр, ж/м Западный, полная занятость,
официальное трудоустройство, позвонить: +38(056)78946-08 , +38(096)693-64-34 ,
+38(096)693-64-34
Электрик,
официальное
оформление, место работы:
пр. Богдана Хмельницького,
106a,
производственному
предприятию,
позвонить:
+38(096)874-67-90
ЭЛЕКТРИК,
позвонить:
+38(050)283-39-40
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МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для работы в службе охраны, с
предоставлением
тренировок у профессиональных инструкторов, позвонить: +38(099)298-71-70 ,
+38(097)662-02-62
Охоронник, вул. Калинова,
9а,
зателефонувати:
+38(096)612-76-14
Охоронник, пр. Героїв (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(095)832-30-08
Охоронник,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92
ОХОРОНЦІ, в охоронну фірму в місті Дніпро, чоловіки/
жінки, від 20 до 50 років,
своєчасна виплата заробітної плати, соціальний пакет,
забезпечення
фірменним
одягом,
зателефонувати:
+38(095)664-48-50
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)566-94-50 ,
+38(099)383-54-26
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АГРОНОМ, с о/р с овощами
жилье и питание бесплатные, полный соцпакет, район
работы - Днепропетровская
обл., с. Грушевка, позвонить: +38(050)588-34-88 ,
+38(067)776-80-55

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

Запрошуємо на роботу
пр. Олександра Поля, 11

ПРОДАВЦIВ
ПЕКАРЯ
КУХАРЯ
067-136-77-47

м’яса
тел. 095-602-43-66
Запрошуємо на роботу:
вул. Калинова, 9А

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

ВОДИТЕЛЬ
в офис

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

Водій
категорії Е,С
на самоскид
з/п від 15000 грн+премії

со своим авто
(грузовой бус по типу Hyndai H1,
Renault Trafic, Mercedes Vito,
Volkswagen Caddy) Доставка
электроинструмента
по городу

З/п: От 22000 грн.
Официальное 099-447-75-54
оформление 067-560-20-60

Дніпровському кабельному
заводу "Енерго" потрібні

Електромонтер
Скрутчик

Робота по м. Дніпро
та Дніпропетровській обл.

дроту

дзвонити пн-пт з 9.00 до 18.00

Волочильник

098-970-94-05
На СТО грузовых автомобилей
требуется

СЛЕСАРЬ
можно после ПТУ
050-361-78-47
Производственному предприятию
требуются:

Вантажник, вул. Акінфієва,
9, р-он парку Шевченка, зателефонувати: +38(067)25017-10

дуговая сварка)
• Наладчик сварочного
оборудования

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

Продавця

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

Вантажник, вул. 20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(095)799-20-97

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

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

• Слесарь-сборщик
• Сварщики (полуавтомат,

• Вальцовщик,
гибщик
• Фрезеровщик,
зубофрезеровщик
• Слесарь-ремонтник,
механик
• Электрик
• Разнорабочий

Официальное оформление.
Место работы: пр. Богдана Хмельницького, 106a

www.t-rezerv.dp.ua

096-874-67-90

дроту

Оператор
екструдера
Місце роботи с. Новоолександрівка

095-730-70-71
098-911-41-00
Предприятию требуются:

РАБОЧИЕ

на линию по переработке
полимеров

ОПЕРАТОРЫ

на производственную линию

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

(096) 730-94-23
(067) 791-93-45
5

Запрошуємо на роботу

Запрошуємо на роботу

р-он Парус-Комунар

12 квартал

Продавця
Кухарям’яса
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

067-622-78-78

099-658-16-60

На постоянную работу требуется

Запрошуємо на роботу
ТЦ"(Неоплаза")

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

(066)725-91-45

Пекаря
Кухаря
Старшого
продавця

Продавеця
Касир Охоронника
098-004-56-92

Р О Б О ТА
вул. Робоча, 67

Продавець
Кухар
Пекар

тел. 095-936-65-10

ТЕРМІНОВО
потрібні з досвідом роботи

МАЙСТЕР

планово-розподільних питань

МАЙСТЕР
ділянки механічної обробки

ТОКАР
Запрошуємо на роботу:
(Донецьке шосе)

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Êóõàðÿ
066-103-10-12

ДИП 500, ДИП 300

ЕЛЕКТРИК
5,6 розряду

РiЗНОРОБ
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

Горничная для посуточных квартир (уборка, поселение), полный рабочий
день, в месяц 18 рабочих
дней 2/2, проживание центр, пр. А. Поля, зателефонувати: +38(095)755-5510 , +38(067)694-05-49

ÐÎÁÎÒÀ

Грузчик, г. Днепр, ж/м Западный, полная занятость, официальное трудоустройство,
позвонить:
+38(056)78946-08 , +38(096)693-64-34 ,
+38(096)693-64-34
Грузчик, предприятию на
постоянную работу, м/р: пр.
Богдана Хмельницкого, 222,
позвонить: +38(098)532-2858
ГРУЗЧИКИ, график работы:
посменно, м/р: с. Партизанское, Днепровский район, доставка транспортом предприятия, позвонить: +38(096)730-94-23 ,
+38(067)791-93-45
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
Озеленители, в пансионат
на Азовском море, позвонить: +38(067)565-76-17
ОПЕРАТОР З ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ, бажано чоловіки, виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!, м. Днiпро,
вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93.
Пакувальники, ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
ПЕНСІОНЕР! Підробіток 3-4
години, т.097-323-87-21, 095169-35-76.
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.
Підробіток. Дохід до 500 грн.
в день, т.067-793-07-89, 050629-80-66.

ПРАЧКА, ресторанно-готельному комплексу, зателефонувати: +38(097)776-87-90
Прибиральник, пр. Героїв
(ж/м Перемога, 4), зателефонувати: +38(095)832-30-08
ПРИБИРАЛЬНИЦІ/КИ, з/п від
5000 грн. за 15 змін, зателефонувати: +38(067)507-94-95
, +38(067)233-80-23
Прибиральниця, вул. Акінфієва, 9, р-он парку Шевченка,
зателефонувати:
+38(067)250-17-10
Проста робота для простих
людей. До 9,5 тис. грн., т.098004-71-38.
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
Разнорабочий, официальное оформление, место
работы: пр. Богдана Хмельницького, 106a, производственному предприятию, позвонить: +38(096)874-67-90
Робота або підробіток. Від
пенсіонера до студента.
Можлива віддалена робота –
on-line. Від 500 грн. в день, т.
096-259-07-76.
Робота і підробіток на постійній основі, т.063-359-2526, 098-619-37-85.
Робота/підробіток (2-4 години). Офіс. Дохід до 450 грн.
в день, т.068-029-07-42, 066607-36-90
Сборщица
(женщина),
г. Днепр, ж/м Западный,
полная занятость, официальное
трудоустройство,
позвонить:
+38(056)78946-08 , +38(096)693-64-34 ,
+38(096)693-64-34

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ, под план для работы в такси, АВТО: ЗАЗ Vida,
Рено Логан, Киа, Хюндай, позвонить: +38(067)632-62-54
Семейная пара по уходу за
животными (зооуголок), без
вредных привычек, на длительный период (2-3 года), в
пансионат на Азовском море,
позвонить: +38(067)565-7617
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
СЛЕСАРИ, график работы:
посменно, м/р: с. Партизанское, Днепровский район, доставка транспортом предприятия, позвонить: +38(096)730-94-23 ,
+38(067)791-93-45
Співробітник в зворушливий зоопарк. Вимоги: доброзичливість, комунікабельність цікавість та любов до
тварин, грамотна мова. Ветиринарні знання та навики,
досвід роботи з тваринами
вітаються, зателефонувати:
+38(050)604-01-40
Терміново потрібна швачка, досвід роботи від 2
років,
зателефонувати:
+38(066)407-84-76 , Тетяна.
УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК, виробничо-кондитерському підприємству,
Терміново!, м.Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93.
Цікава робота. Офіс. Дружний колектив. Дохід до 13000
грн. + премії, т.068-982-48-50,
066-558-64-48.

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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ÐÎÁÎÒÀ
Вакансії Дніпровської
служби зайнятості
За
більш
детальною
інформацією за кожною
із
наведених
вакансій
звертатися за телефоном
(056)734-94-59, (056)734-9458.
Бухгалтер, з/п 6 920 грн.
Виробник м’ясних напівфабрикатів, з/п 8 600 грн.
Геодезист, з/п 20 000 грн.
Головна медична сестра
(головний медичний брат),
з/п 7 890 грн.
Головний бухгалтер, з/п 15
000 грн.
Електрик дільниці, з/п 8 000
грн. Особи з інвалідністю, які
не досягли пенсійного віку.
Електрогазозварник, з/п 8
879 грн.
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, з/п 7 000 грн.
Електромонтер з обслуговування електроустновок,
з/п 10 485 грн.
Енергетик, з/п 8 575 грн.
Завантажувач-вивантажувач харчової продукції, з/п
8 100 грн.
Зварник, з/п 10 000 грн.
Інженер з охорони праці,
з/п 7 774 грн.
Інженер з технічного аудиту, з/п 14 000 грн.
Інженер-проектувальник,
з/п 15 000 грн.
Інспектор
з
контролю
якості продукції, з/п 7 833
грн. Особи з інвалідністю, які
не досягли пенсійного віку.
Кондитер, з/п 8 000 грн.
Контролер газового господарства, з/п 6 670 грн.
Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, з/п 9 848 грн.
Лікар загальної практики-сімейний лікар, з/п 15
250 грн.

Лікар-кардіолог, з/п 10 000
грн.

Формувальник тіста, з/п 7
500 грн.

Лікар-невропатолог, з/п 10
000 грн.

Фрезерувальник, з/п 15 000
грн.

Лікар-ортопед-травматолог, з/п 7 890 грн.

Шліфувальник, з/п 8 000
грн.

Лікар-статистик, з/п 6 050
грн.

Юрисконсульт, з/п 8 000
грн.

Майстер виробничого навчання, з/п 9 000 грн.
Майстер, з/п 6 380 грн.
Маляр, з/п 7 304 грн.
Машиніст бульдозера (будівельні роботи), з/п 11 250
грн.
Машиніст екскаватора одноковшового, з/п 11 530 грн.
Машиніст залізнично-будівельних машин, з/п 7 400
грн.
Машиніст мийних машин,
з/п 10 000 грн.
Машиніст мотовоза, з/п 8
601 грн.
Машиніст підіймальної машини, з/п 8 160 грн.
Менеджер
(управитель),
з/п 8 000 грн.
Методист, з/п 8 000 грн.
Молодша медична сестра
(мол. мед. брат) (санітарка,
санітарка-прибирал.,
санітарка-буфетниця
та
ін.), з/п 6 500 грн.
Обвалювальник м’яса, з/п
6 500 грн.
Оператор лінії у виробництві харчової продукції
(молочне виробництво), з/п
7 250 грн. Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку.
Оператор лінії у виробництві харчової продукції
(перероблення чаю, кави,
какао та шоколаду), з/п 6
300 грн. Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку.
Оператор розфасовувально-пакувального автомата,
з/п 7 850 грн.
Офіціант, з/п 6 500 грн.
Пекар, з/п 7 000 грн.
Пожежний-рятувальник,
з/п 10 000 грн.
Продавець-консультант,
з/п 7 452 грн.

ÐÎÁÎÒÀ
“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.
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Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007
Çàñíîâíèê: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
Àäðåñà: 49000, 49000, ì. Äí³ïðî,
âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,
îô³ñ 412
òåë./ôàêñ: +38(056)767-16-35 (34,38)
e-mail: t_rezerv@ukr.net
Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000

Ôîðìàò À3

Робітник ритуальних послуг, з/п 8 600 грн.
Сестра медична (брат медичний), з/п 7 500 грн.
Слюсар з механоскладальних робіт, з/п 14 000 грн.
Слюсар-електромонтажник, з/п 6 500 грн.
Слюсар-сантехнік, з/п 11
989 грн.
Стрілець, з/п 10 600 грн.
Технолог, з/п 10 000 грн.
Токар, з/п 6 616 грн.
Укладальник-пакувальник,
з/п 9 000 грн.
Фахівець з публічних закупівель, з/п 10 500 грн.
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ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Вакансії
Новомосковського
міськрайонного
центру зайнятості
За
більш
детальною
інформацією за кожною
із
наведених
вакансій
звертатися за телефоном
(0569)38-03-47, (068)964-0038
Бухгалтер (з дипломом
магістра), з/п 6 000 грн. Робота пов’язана з веденням
бухгалтерського обліку в
державній установі, облік заробітної плати, нарахування
амортизації основних засобів,
кошторис та списання продуктів харчування. Працювати
в
програмах:»Прозоро»,
«Є-звітність», «Є - дата»,
«Є»казна», «Парус».
Водій
автотранспортних
засобів, з/п 9 000 грн.
Перевезення
будівельних
матеріалів
для
ремонту
доріг автомобілем марки
DAF,
відрядження
по
Дніпропетровській області.
Головний
бухгалтер,
з/п 10 000 грн. Ведення
бухгалтерського і податкового
обліку, облік ТМЦ та основних
фондів,
складання
та
подання фінансової звітності,
контроль і аналіз дебіторської
заборгованості, розрахунок
заробітної плати, авансу,
лікарняних,
відпускних,
компенсацій при звільненні,
ведення кадрового обліку та
діловодства. Досвід роботи
у сільському господарстві
буде
перевагою.
Знання
программи 1С 8, Медок.
Заробітна плата + премії.
Доставка на роботу (з м.
Новомосковськ) та з роботи
здійснюється
транспортом
підприємства.
Електрогазозварник,
з/п 8 000 грн. Робота
пов›язана
із
виконанням
електрогазозварювальних
робіт різної складності.
Завідувач аптеки (аптечного
закладу), з/п 8 000 грн. Робота
пов›язана із проведенням
інвентаризації
товарноматеріальних
цінностей,
дотримуватись
принципів
медичної
деонтології,
керувати роботою середнього
фармацевтичного персоналу,
вести облік господарських
операцій та звітності. Графік
роботи з 08:00 - 20:00, 2/2.
Інженер-технолог, з/п 15
000 грн. Робота пов›язана
із
виконанням
функцій
майстра. Організація процесу
складання
металевих
конструкцій нестандартного
обладнання. Досвід роботи
майстра не менше 3-х років.
Читатя креслень обов›язково.
Досвід роботи майстром від

3 років. Наявність їдальні
та побутових приміщень на
підприємстві. Доставка до
місця роботи транспортом
підприємства з населених
пунктів: м. Новомосковськ, с.
Вільне, смт. Губиниха.
Контролер
перонний
(квитковий), з/п 6 000
грн. Робота пов›язана з
перевіркою
у
пасажирів
наявності
документів
на
проїзд. Підтримання порядку
у пункті контролю, вчасно
пропускати пасажирів на
посадку
в
пасажирський
транспорт. Робоча зміна
починається з 05:00 ранку.
Місце проведення робіт на
вулиці.
Кухар, з/п 6 000 грн.
Робота пов›язана з якісним
приготуванням їжі, керуватися
технологією
приготування
страв
відповідно
до
затверджених технологічних
карт.
Вести
відповідну
документацію, дотримуваться
виконання
санітарних
норм, стежити за чистотою
харчоблоку. Дотримуваться
правил
техніки
безпеки,
протипожежної
безпеки,
електробезпеки,
норм
виробничої гігієни і санітарної.
Нести
відповідальність
за
якість
приготування,
дотримання норм зберігання
і видачі їжі.
Маляр, з/п 6 000 грн. Робота
пов›язана
з
виконанням
простих
робіт
під
час
фарбування. Досвід роботи
та
знання
властивостей
матеріалів та сумішей під
час виконання малярних
робіт,
основні
вимоги
до
якості
фарбування.
Тел.: (0569)380347 Інеса
Василівна. E-mail: cz485rt@
gmail.com - для резюме.
Молодший
лікар
ветеринарної медицини, з/п
8 000 грн. Робота пов›язана з
проведенням огляду тварин
і діагностуванням їх хвороб,
ушкоджень,
призначеняя
лікування,
здійснення
вакцинації.
Оператор мийної установки,
з/п 17 000 грн. Хімчистка
автосалону, зовнішня мийка,
комплексна мийка, експрес
мийка,
чорніння
резини,
полірування кузова авто.
Чесність, ввічливість, швидке
виконання роботи.
Пекар, з/п 6 000 грн. Робота
пов›язана
з
випіканням
хлібо-булочних виробів та їх
реалізація, можлива доставка
з м. Новомосковськ.
Підсобний робітник, з/п 7
000 грн. Робота пов›язана
з обробкою транспортних
засобів
спеціальними
розчинами. За необхідності
виконувати
посадові
обов›язки інших робітників.
Помічник
керівника
підприємства
(установи,
організації), з/п 10 000
грн. Робота пов›язана із
супровідом
клієнтів
від
замовлення до постачання
товару.
Адміністративна
і інформаційна підтримка
керівника. Ведення звітної
документації, гугл-таблиць,
робота
з
базою
CRM.
Готовність
працювати
віддалено.
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Прибиральник службових
приміщень, з/п 6 000 грн.
Прибирання
службових
приміщень.
Референт, з/п 9 000 грн.
Робота начальника сектору
діловодства : організація
контролю
за
роботою
галузевих служб медичного
закладу. організація взаємодії
між галузевими службами
підприємства,
ведення
стенограм
засідань
та
конференцій.
Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
будинків, з/п 6 000 грн.
Робота пов›язана з ремонтом
обладнання,
інвентаря,
меблів, електрообладнання
та
сантехніки.
Робітник
ОБОВ›ЯЗКОВО має бути без
шкідливих звичок та мати
охайний зовнішній вигляд.
Слюсар
аварійновідбудовних робіт, з/п 9
100 грн. Робота пов›язана
із визначенням характеру
пошкодження каналізаційних
мереж та споруд, виконання
заходів,
щодо
усунення
поривів на мережах та
спорудах. Виконання заходів,
щодо
усунення
поривів
на мережах та спорудах,
очищення колодязів від осаду
і сміття. Проведення заміни
труб,
виконання
дрібних
слюсарних
робіт.
Досвід
роботи з обслуговування
каналізаційних
мереж
і
споруд.
Слюсар-сантехнік, з/п 7
500 грн. Робота пов›язана з
облуговуванням та ремонтом
обладнання та сантехнічного
інвентарю; ліквідація аварій
та поломок. Стаж роботи на
посаді бажано від 2-х років.
Технік-механік
з
ремонту
технологічного
устаткування, з/п 8 000
грн. Робота пов›язана із
забезпеченням безаварійної
і надійної роботи усіх видів
устаткування,
правильну
експлуатацію,
своєчасний
якісний ремонт і технічне
обслуговування, проведенням
робіт з його модернізації і
підвищення
економічності
ремонтного обслуговування
устаткування. Робота у відділі
головного механіка.
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва,
з/п
20
000
грн.
Робота
пов›язана
із
виконанням
сільськогосподарських робіт
згідно вимог агротехніки, а
також виконувати технічне
обслуговування тракторів.
Фармацевт,
з/п
6
000
грн. Робота пов›язана
з
прийомом
заявок
від
відділень на потребу в
медикаментах, формуванням
заявки на фірми на поставку
медичних
препаратів,
отриманням,
зберіганням
та
видачею
медичних
препаратів
у
відділення
згідно вимог; веденням обліку
надходження, зберігання та
використання
гуманітарної
допомоги в лікарні.
Швачка, з/п 6 000 грн. Робота
пов›язана
із
пошиттям
виробів із різного матеріалу
(військова форма, трикотажні
вироби та ін.).
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