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ВОДИТЕЛЬ
в офис

(грузовой бус по типу Hyndai H1,
Renault Trafic, Mercedes Vito,
Volkswagen Caddy)

З/п: От 22000 грн.

Доставка
электроинструмента

по городу

Официальное
оформление

со своим авто

099-447-75-54
067-560-20-60 067-650-96-92

На работу с металлопрокатом
на постоянной основе

требуются:

Индустриальный район
Звонить с 9.00 до 16.00, пн.-пт.

козлового крана
о/р - обязателен

о/р - обязателен

МАШИНИСТ

СТРОПАЛЬЩИК

Производственному предприятию
требуются:

Официальное оформление.

Место работы: пр. Богдана Хмельницького, 106a

0 6- - -9 874 67 90

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

• Наладчик сварочного
оборудования

• Вальцовщик,
гибщик

• Фрезеровщик,
зубофрезеровщик

• Слесарь-ремонтник,
механик

• Электрик
• Разнорабочий

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

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

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

ОХОРОНЦІ

Охоронному
підприємству потрібні

ВОДИТЕЛЬ-

з 25/п высокая, 000 грн.
без простоев,

( )067 921-70-75

дальнобойщик
хорошие условия

есть хорошие направления

АВТОСЛЕСАРЬ
з/п 15000 (ставка или процент)

хорошие условия работы

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Грузчик

Водитель

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

погрузчика

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

КЛАДОВЩИК
на производственную линию
ОПЕРАТОРЫ

график работы: 2/2

Железный порт
В пансионат «Адмирал» требуются:

ГОРНИЧНЫЕ

ОФИЦИАНТЫ

ПОМОЩНИК

ПРАЧКА

АНИМАТОРЫ

РАЗНОРАБОЧИЕ

ОХРАННИКИ

ПОВАРА

3-разовое питание и проживание

050-729-32-51

по ул. Винокурова

(левый берег)

по ул. Юдина

(правый берег)

Т юребу тся

на склады

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

ГРУЗЧИКИ

В школы и сады города
требуются:

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

тел. (0 ) - -50 489 77 93

Кондитерському у зв’язку з
відкриттям нового цеху, терміново

підприємству,
потрібні:

РОБОЧІ НА ЛІНІЮ
(ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ, БАЖАНО ДО 45 РОКІВ)

ВАНТАЖНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ (ЖІНКИ)

ПIДСОБНИЙ РОБТIНИК

м. Дн про, вул. Океанська, 4i

Требуется

Âîäèòåëü
êàòåãîðèè ÅÑ,

095-279-35-53

Возраст до 60 лет, з/п от 18 тыс. грн.
Левый берег

тягач с прицепом )полу (платформа

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

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

з ремонту вантажних
авто в д 1 тонн та спецтехн киi i3

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

Підприємству потрібні:

граф к роботи: 07:30-17:30i
м сце роботи: м. П дгордне
Дн пропетровська область

i i
i

Слюсар

Газоелектрозварник
з досв дом роботиi

Вод й, кат. С,Еi

Помощник
продавца

ответственные, график работы:
неделя/через неделю

место работы: Правый берег

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

В мясной магазин
требуются:

Уборщица
з/п - 400 грн./день

з/п - 450 грн./день
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Різноробочий, монтаж ав-
томатичного поливу, ро-
боти з будівництва та об-
слуговування басейнів. 
Навчаємо!, зателефонува-
ти:+38 095-547-60-48, 097-
534-34-88, Сергій.   

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для ра-
боты в службе охраны, з/п 
от 550 до 900 грн./сутки, с 
предоставлением трени-
ровок у профессиональ-
ных инструкторов, позво-
нить: +38(099)298-71-70 , 
+38(097)662-02-62

Перспективна робота. 
Кар’єрне та фінансове 
зростання, т.098-438-91-49, 
099-209-09-01.

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

01

АДМIНІСТРАТОР ТОРГО-
ВОГО ЗАЛУ, в нацiональну 
компанiю, м. Дніпро, ж/м Со-
кіл 2, Бульвар Слави 45, за-
телефонувати: +38(066)22-
08-375

02

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

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

03

Бухгалтер, позвонить: 
+38(067)950-55-00

05

Офіс-менеджер. Оплата до 
12 000 грн.+ премії, т.067-
793-07-89, 050-629-80-66.

Потрібен особистий поміч-
ник керівника. Оплата до 12 
тис. грн. + премія, т.096-954-
50-61, 066-608-77-60.

09

Рентген-лаборант, потрі-
бен на комп’ютерний то-
мограф, на 0,5 ставки. 16 
лікарня, тел.+38(067)981-
20-40

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

10

Агентство недвижимости 
набирает штат сотрудников, 
з/п от 20000 грн., опыт рабо-
ты не обязателен, обучение, 
карьерный рост, график ра-
боты 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: від-
повіді на дзвінки, робота з 
клієнтами,  нескладна доку-
ментація, т.099-266-92-44, 
068-923-63-10.

Керівнику офісу потрібні 
колишні  бухгалтери, еконо-
місти, співробітники торгівлі, 
вчителі, військові. Оплата 
гідна, т.096-954-50-61, 066-
794-58-99

Менеджер по бронирова-
нию (знание англ. языка), 
компания предлагает: гиб-
кий график работы, своев-
ременную оплату труда, бес-
платные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

Менеджер по рекламе, тре-
бование: без пристрастия 
к алкоголю, позвонить: 
+38(067)950-55-00

11

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

Касир, вул. Калинова, 9а, за-
телефонувати: +38(096)612-
76-14

Касир, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(095)936-
65-10

Касир, Донецьке шосе, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

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

Касир, р-н Парус-Кому-
нар, зателефонувати: 
+38(067)622-78-78

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

Кассир, компания предла-
гает: гибкий график работы, 
своевременную оплату тру-
да, бесплатные обеды, поз-
вонить: +38(067)611-13-23

Підробіток з хорошим графі-
ком (3-5 годин). До 450 грн. в 
день., т.096-741-45-02, 050-
948-99-02.

Помощник продавца, з/п 
400 грн./день, в мясной 
магазин, ответственные, 
график работы: неделя/
через неделю, место ра-
боты: Правый берег,  поз-
вонить: +38(050)361-27-96 , 
+38(097)584-56-73

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ, 
м. Дніпро, ж/м Сокіл 2, Буль-
вар Слави 45, зателефону-
вати: +38(066)22-08-375

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРІВ, 
м. Дніпро, пр. Слобожан-
ський 1ж, зателефонувати: 
+38(066)573-21-54

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 
Перемоги, 43Д, зателефону-
вати: +38(095)799-20-97

Продавець, вул. Глін-
ки, 2, зателефонувати: 
+38(099)400-43-95

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

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

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

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

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

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

Продавець, пр-т Олексан-
дра Поля, 11, зателефонува-
ти: +38(067)136-77-47

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

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

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

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, м. 
Дніпро, вул. Набережна Пе-
ремоги 42ц, зателефонува-
ти: +38(073)352-27-03

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, м. 
Дніпро, ж/м Сокіл 2, Бульвар 
Слави 45, зателефонувати: 
+38(066)22-08-375
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Охоронна ф рма
запрошу

:

і
є на роботу

в місті Дніпро

ОХОРОНЦ ВІ
� чоловіки/жінки від до років20 50
� своєчасна виплата заробітної плати
� соціальний пакет
� забезпечення фірменним одягом

095-664-48-50

(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. Миру, 61 А)

066-103-10-12

Продавець
Касир

приглашает на работу:

067-611-13-23

Менеджера

Кассиров

Плотника

Поваров

Кухонных

работников

Официантов

Горничных

1

Компания предлагает:
- гибкий график работы
- своевременную
оплату труда
- бесплатные обеды

по бронированию
(знание англ. языка)

СТО грузовых автомобилей «Скания»
на постоянную работу требуются:

по ремонту автотранспортных
средств (мастер приемщик)

Стабильная заработная плата,
соц. пакет, доставка сотрудников

транспортом предприятия.
Станция находится между

Подгородним и Новомосковском

067-370-18-00

МЕНЕДЖЕР

ИНЖЕНЕР
по гарантиям

Успішна команда
Стабільність і надійність

Кар'єра і навчання
Атмосфера краси

В EVA все є:

Запрошуємо на роботу

в нац ональну компан ю:i i

АДМ НІСТРАТОРА
ТОРГОВОГО ЗАЛУ

I

ПРОДАВЦЯ-
КАСИРА

ПРИЙМАЛЬНИКА ТОВАР ВІ

м. Дніпро, ж/м Сокіл 2, Бульвар Слави 45, т . 066-22-08-375

м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького 113, т . 097-455-72-00

м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 42ц, 073-352-27-03

ел

ел

тел.

м. Дніпро, ж/м Сокіл 2, Бульвар Слави 45, т . 066-22-08-375

м. Дніпро,пр. Слобожанський 1ж, т . 066-573-21-54

ел

ел

м. Дніпро, ж/м Сокіл 2, Бульвар Слави 45, т . 066-22-08-375ел

м. Дніпро, ж/м Сокіл 2, Бульвар Слави 45, т . 066-22-08-375

м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького 113,

т . 097-455-72-00

ел

ел

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

м.Дн про, вул. Океанська, 4i

терміново потрібні:

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ТІСТОРОБ

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

СЛЮСАР-НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК

( )МАРМЕЛАД

( )ІРИСНИХ МАС

БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)(

(БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)
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Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чесний, 
порядний. Досвід роботи 
на груз. DAF, Scania, приче-
пи-тенти (штора), двадцят-
ки. Повна зайнятість, по 
Україні. Достойна З/П, зате-
лефонувати: +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, 
позвонить: +38(095)292-42-
65.

АВТОСЛЕСАРЬ, на лег-
ковое СТО, р-н речпорта, 
с опытом работы от 3 лет, 
зарплата от 25000 грн.,  по-
звонить: +38(067)564-60-36

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

Водiї, кат.ВС, ПрАТ „Дні-
пропетровському хлібо-
заводу №9”, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

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

ВОДИТЕЛЬ автокрана, 
кран 20 тонн,  позвонить: 
+38(067)562-03-46

Водитель категории С,Е, 
тягач с полуприцепом (плат-
форма), возраст до 60 лет, 
з/п от 18 тыс. грн., Левый бе-
рег, позвонить: +38(095)279-
35-53

Водитель погрузчика, м/р: 
Левобережный 3, позвонить: 
+38(050)362-70-56

Водитель погрузчика, 
предприятию на постоян-
ную работу, м/р: пр. Богдана 
Хмельницкого, 222,  позво-
нить: +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 го-
роду, з/п от 18000 грн., офи-
циальное оформление, поз-
вонить: +38(099)447-75-54 , 
+38(067)560-20-60

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

Водій, кат. Е, по Дніпру и 
області, вік від 30 до 65 
років, зателефонувати: 
+38(097)714-82-65

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

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

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, м. 
Дніпро, пр. Богдана Хмель-
ницького 113, зателефонува-
ти: +38(097)455-72-00

Стабільна робота/підробі-
ток в офісі торговельної ор-
ганізації, т.098-720-74-53.

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

Старший продавець, вул. 
20 років Перемоги, 43Д, за-
телефонувати: +38(095)799-
20-97

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.
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Дріжджовики, ПрАТ „Дні-
пропетровському хлібо-
заводу №9”, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

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

Кондитери, ПрАТ „Дні-
пропетровському хлібо-
заводу №9”, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

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

Кухар, вул. Набережна Пе-
ремоги, 56А, вул. Уриць-
кого, 6А, зателефонувати: 
+38(095)832-30-08

Кухар, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(095)936-
65-10

Кухар, Донецьке шосе, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

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

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

Кухар, ТЦ «Неоплаза», за-
телефонувати: +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

Кухонные работники, ком-
пания предлагает: гибкий 
график работы, своевре-
менную оплату труда, бес-
платные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

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

ОФИЦИАНТЫ, в пансионат 
«Адмирал», 3-разовое пи-
тание и проживание, позво-
нить: +38(050)729-32-51

Официанты, компания 
предлагает: гибкий график 
работы, своевременную 
оплату труда, бесплат-
ные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

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

Пекар, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(095)936-
65-10

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

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

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

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

Повар, компания предлага-
ет: гибкий график работы, 
своевременную оплату тру-
да, бесплатные обеды, поз-
вонить: +38(067)611-13-23

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

ПОМОЩНИК ПОВАРА, в 
пансионат «Адмирал», 3-ра-
зовое питание и проживание, 
позвонить: +38(050)729-32-
51

Тiстороби, ПрАТ „Дніпро-
петровському хлібозаво-
ду №9”, зателефонува-
ти: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Формувальники тiста, 
ПрАТ „Дніпропетровському 
хлібозаводу №9”, зателефо-
нувати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95
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КЛАДОВЩИК, график ра-
боты: посменно, м/р: с. Пар-
тизанское, Днепровский 
район, доставка транспор-
том предприятия, позво-
нить: +38(096)730-94-23 , 
+38(067)791-93-45

КЛАДОВЩИК, трубному 
производству в с. Горя-
новское, доставка на работу 
с Левого берега транспор-
том предприятия, позвонить: 
+38(050)362-44-91

Підробіток 3-4 годинии в 
день. Дохід до 400 грн. в 
день, т.097-403-11-01, 066-
377-81-89.

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

На производство
требуется

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

З/П - % от заказа
район работы - ж/м Фрунзенский

ДЛЯ РАБОТЫ С ЦЕННОЙ
ПОРОДОЙ ДРЕВЕСИНЫ

СТОЛЯР

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ

ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти

тел. (056)789-46-08, 096-693-64-34

г. Днепр: ж/м Западный,
полная занятость,
официальное трудоустройство

Слесарь-ремонтник
Сборщица (женщина)

Э
Оператор
Грузчик

лектрик

ТПА

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Грузчик

Водитель

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

погрузчика

Предприятию
требуется:

автокрана

Кран 20 тонн

067-5 - -62 03 46

ВОДИТЕЛЬ

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

095 832-30-08( )

Продавця
Пекаря
Охоронника
Прибиральника

тел. 794-06-92, 067-634-15-95

Начальник зміни
Т стороби
Формувальники т ста
Пакувальники

i
i

Дріжджовики
Кондитери

ї
Електрики
Вод кат.ВСi

ПрАТ „Дніпропетровському хліб заводу №9” потрібні:о

ТРУБНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
на постоянную работу

тел. 050-362-44-91

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
доставка на работу с Левого берега

ТРАНСПОРТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

в с. Горяновское требуются:
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ÐÎÁÎÒÀ
Оператор листогибочно-
го пресса, требование: без 
пристрастия к алкоголю, по-
звонить: +38(067)950-55-00

Оператор станка лазер-
ной резки с ЧПУ, позвонить: 
+38(067)950-55-00

ОПЕРАТОР токарных стан-
ков 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.), оп-
лата переработки!, ссылка 
для ознакомления https://
komkor-tools.com/ , позво-
нить: +38(050)345-80-50

Оператор ТПА, г. Дне-
пр, ж/м Западный, полная 
занятость, официальное 
трудоустройство, позво-
нить: +38(056)789-46-
08 , +38(096)693-64-34 , 
+38(096)693-64-34   

Оператори верстатів з 
ПУ, відділ кадрів ДП «ВО 
ПМЗ»: вул. Криворізька, 
22, каб.14, зателефону-
вати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

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

Пакувальники, ПрАТ „Дні-
пропетровському хлібо-
заводу №9”, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Плотник, компания предла-
гает: гибкий график работы, 
своевременную оплату тру-
да, бесплатные обеды, поз-
вонить: +38(067)611-13-23

Разнорабочий, официаль-
ное оформление, место 
работы: пр. Богдана Хмель-
ницького, 106a, производ-
ственному предприятию, по-
звонить: +38(096)874-67-90

РОБОЧІ НА ЛІНІЮ, чолові-
ки, жінки, бажано до 45 років,  
кондитерському підприєм-
ству, у зв’язку з відкриттям 
нового цеху, терміново!, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

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

Сварщики (полуавтомат, 
дуговая сварка) , официаль-
ное оформление, место 
работы: пр. Богдана Хмель-
ницького, 106a, производ-
ственному предприятию, по-
звонить: +38(096)874-67-90

СЛЕСАРЬ по ремонту ме-
таллорежущего оборудова-
ния, позвонить: +38(050)283-
39-40

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

Трактористы, м/р: Лево-
бережный 3, позвонить: 
+38(050)362-70-56
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Вальцовщик, гибщик, 
официальное оформле-
ние, место работы: пр. 
Богдана Хмельницького, 
106a, производственному 
предприятию, позвонить: 
+38(096)874-67-90

Газоелектрозварник, з 
досвiдом роботи, графiк ро-
боти: 07:30-17:30, мiсце ро-
боти: м. Пiдгордне, Днiпропе-
тровська область, зателефо-
нувати: +38(097)788-04-12 , 
(050)706-18-00

Гальваник, відділ кадрів ДП 
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізь-
ка, 22, каб.14, зателефону-
вати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

Додатковий дохід – 3-4 го-
дини в день. До 500 грн. в 
день, т.066-777-35-30, 096-
578-31-96.

Електрики, ПрАТ „Дні-
пропетровському хлібо-
заводу №9”, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Електроерозіоніст відділ 
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, за-
телефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

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

Електромонтери, відділ 
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, за-
телефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

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

МАШИНИСТ, на работу с ме-
таллопрокатом на постоян-
ной основе, о/р обязателен, 
Индустриальный район, зво-
нить с 9.00 до 16.00, пн.-пт., 
тел. +38(067)650-96-92

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-енергетик, 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

Наладчик сварочного обо-
рудования, официальное 
оформление, место работы: 
пр. Богдана Хмельницького, 
106a, производственному 
предприятию, позвонить: 
+38(096)874-67-90

Слесарь-ремонтник, г. 
Днепр, ж/м Западный, пол-
ная занятость, офици-
альное трудоустройство, 
позвонить: +38(056)789-
46-08 ,+38(096)693-64-34 , 
+38(096)693-64-34   

Слесарь-ремонтник, меха-
ник, официальное оформ-
ление, место работы: пр. 
Богдана Хмельницького, 
106a, производственному 
предприятию, позвонить: 
+38(096)874-67-90

Слесарь-сборщик, офи-
циальное оформление, 
место работы: пр. Богда-
на Хмельницького, 106a, 
производственному пред-
приятию, позвонить: 
+38(096)874-67-90

Слесарь-сварщик, тре-
бование: без пристрастия 
к алкоголю, позвонить: 
+38(067)950-55-00

Слюсар з ремонту ван-
тажних авто вiд 13 тонн та 
спецтехнiки, зателефону-
вати: +38(097)788-04-12 , 
(050)706-18-00

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

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 КВП, 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

Слюсарі, ПрАТ „Дніпро-
петровському хлібозаво-
ду №9”, зателефонува-
ти: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Слюсарі-ремонтники, від-
діл кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, зате-
лефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

Слюсар-сантехнік, відділ 
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, за-
телефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Запрошуємо на роботу
(вул. Глінки, 2)

099-400-43-95

ПРОДАВЦ ВI
КАСИРА

Òåë.  (050) 283-39-40

по ремонту металлорежущего
оборудования

Требуются:

ÝËÅÊÒÐÈÊ

ÑËÅÑÀÐÜ

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

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

0 - - -66 112 86 65

Касира
Продавця
Старшого
продавця

Компании «Комкор» требуется:

токарных станков с ЧПУ

Ссылка для ознакомления

https://komkor-tools.com/

тел.(050)345-80-50

ОПЕРАТОР
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!

Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А

вул. Урицького, 6А

Кухаря
Продавця

095-832-30-08

Швейному производству
требуются:

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

ШВЕЯ

УТЮЖИЛЬ ИЦАЩ

Запрошуємо на роботу

Продавця

Звертатися за тел.

вул. 20 рок в Перемоги, 43Дi

0 5-799-20-979

Старшого

продавця

Вантажника

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

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти

тел. (056)789-46-08, 096-693-64-34

г. Днепр: ж/м Западный,
полная занятость,
официальное трудоустройство

Слесарь-ремонтник
Сборщица (женщина)

Э
Оператор
Грузчик

лектрик

ТПА

В пансионат
на Азовском море

требуются:

Семейная пара

Сантехник-электрик
Озеленители

по уходу за животными (зооуголок)

тел. 067-565-76-17

на длительный период (2-3 года)
без вредных привычек

Предприятию требуются:

м/р: Левобережный 3

050-362-70-56

РАЗНОРАБОЧИЕ

погрузчика
ВОДИТЕЛЬ

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

ВАНТАЖНИК, кондитерсько-
му підприємству, у зв’язку з 
відкриттям нового цеху, тер-
міново!, м. Днiпро, вул. Оке-
анська, 4, зателефонувати: 
+38(050)489-77-93

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

ГОРНИЧНЫЕ, в пансионат 
«Адмирал», 3-разовое пи-
тание и проживание, позво-
нить: +38(050)729-32-51

Горничные, компания пред-
лагает: гибкий график рабо-
ты, своевременную оплату 
труда, бесплатные обеды, 
позвонить: +38(067)611-13-
23

Грузчик, г. Днепр, ж/м Запад-
ный, полная занятость, офи-
циальное трудоустройство, 
позвонить: +38(056)789-
46-08 , +38(096)693-64-34 , 
+38(096)693-64-34   

Грузчик, предприятию на 
постоянную работу, м/р: пр. 
Богдана Хмельницкого, 222,  
позвонить: +38(098)532-28-
58

ГРУЗЧИКИ на склады, по ул. 
Винокурова (левый берег), 
по ул. Юдина (правый берег), 
позвонить: +38(096)626-04-
02 , +38(099)742-21-27

Озеленители, в пансионат 
на Азовском море, позво-
нить: +38(067)565-76-17

Любі дівчата, робота для 
Вас! м. Дніпро. Запрошуємо 
в дружний колектив. Висо-
кий дохід + чайові. Виплати 
щодня. Живіть гідно, а не іс-
нуйте. Життя одне! Надаємо 
гарне житло. Будемо дуже 
раді Вас бачити. 0685043191, 
0973951621.

ПIДСОБНИЙ РОБТIНИК, ко-
ндитерському підприємству, 
у зв’язку з відкриттям нового 
цеху, терміново!, м. Днiпро, 
вул. Океанська, 4, зателефо-
нувати: +38(050)489-77-93

Пакувальники, ПрАТ „Дні-
пропетровському хлібо-
заводу №9”, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

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

Підробіток. Дохід до 500 
грн. в день, т.067-793-07-89, 
050-629-80-66.

ПРАЧКА, в пансионат «Ад-
мирал», 3-разовое питание 
и проживание, позвонить: 
+38(050)729-32-51

Прибиральник, пр. Героїв 
(ж/м Перемога, 4), зателефо-
нувати: +38(095)832-30-08

Прибиральниці в ТЦ 
«ВАВІЛОН», Лівий берег вул. 
Малиновського, 2\2 з 07.00-
19.00 та з 07.00-21.00, зате-
лефонувати: +38(067)563-
25-44 , +38(067)214-85-79 

Двірники в ТЦ «ВАВІЛОН», 
Лівий Берег, вул. Малиновсь-
кого, 2\2 з 07.00-19.00 зате-
лефонувати: +38(067)563-
25-44 , +38(067)214-85-79 

Станочники, відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криво-
різька, 22, каб.14, зателефо-
нувати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

СТОЛЯР, для работы с цен-
ной 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 посто-
янной основе, о/р обязате-
лен, Индустриальный район, 
звонить с 9.00 до 16.00, пн.-
пт., тел. +38(067)650-96-92

Токар, з мінімальними на-
вичками роботи. З/п 10-20 
тис. грн. (оплата відрядна). 
Р-н Тополя. Вільний графік 
роботи, повна зайнятість, 
тел .+38 (050 )919 -04 -06 , 
+38(097)551-23-60

Токар, район ж/д вокзалу, 
пл. Островського, комфортні 
умови, оплата своєчасна, за-
телефонувати: +38(096)519-
06-07 , +38(095)664-84-03

УТЮЖИЛЬЩИЦА, швей-
ному производству, позво-
нить: +38(050)342-89-84 , 
+38(098)107-98-42

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

Швачка-закрійниця, міс-
це роботи: Лівобережний-3, 
гр./работы з 9.00 до 18.00, 
сб., нд. – вихідний, з/п від 
13000 грн., зателефонувати: 
+38(098)547-98-65

ШВЕЯ, швейному производ-
ству, позвонить: +38(050)342-
89-84 , +38(098)107-98-42

ШВЕЯ (рюкзаки), м/р Ле-
вый берег, ул. Каштановая, 
возможность выбора гра-
фика работы, з/п сдельная, 
позвонить: +38(067)005-16-
49 , +38(050)321-01-09

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

Электрик, г. Днепр, ж/м За-
падный, полная занятость, 
официальное трудоустрой-
ство, позвонить: +38(056)789-
46-08 , +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

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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Різноробочий, монтаж 
автоматичного поливу, 
роботи з будівництва та 
обслуговування басей-
нів. Навчаємо!, зателефо-
нувати: +38(095)547-60-48, 
+38(097)534-34-88, Сергій.   

17

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для ра-
боты в службе охраны, з/п 
от 550 до 900 грн./сутки, 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(096)612-76-14

Охоронник, пр. Героїв (ж/м 
Перемога, 4), зателефонува-
ти: +38(095)832-30-08

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

ОХОРОНЦІ, в охоронну фір-
му в місті Дніпро, чоловіки/
жінки, від 20 до 50 років, 
своєчасна виплата заробіт-
ної плати, соціальний пакет, 
забезпечення фірменним 
одягом, зателефонувати: 
+38(095)664-48-50

Охоронці, м. Дніпро, гр. ро-
боти 1/2, 1/3, заробітна пла-
та від 800 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 вахтовим 
методом, зателефону-
вати: +38(050)561-73-77,  
+38(067)242-60-08

Охоронці. Терміново! Ва-
кансій багато. Графік ро-
боти: восьми-годинна п`яти-
денка, вахта, доба/дві, нічні 
зміни, з/п своєчасно, тел.067-
566-94-50, 099-383-54-26. 

ОХРАННИКИ, в пансионат 
«Адмирал», 3-разовое пи-
тание и проживание, позво-
нить: +38(050)729-32-51

18

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

АНИМАТОРЫ, в пансионат 
«Адмирал», 3-разовое пи-
тание и проживание, позво-
нить: +38(050)729-32-51

Вантажник, вул. 20 років Пе-
ремоги, 43Д, зателефонува-
ти: +38(095)799-20-97

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

Запрошуємо на роботу:

пр. Поля, 104 А (ТЦ “Славутич”)

тел. 0 - - -95 602 43 66

Продавця
м яса’

ВОДИТЕЛЬ
в офис

(грузовой бус по типу Hyndai H1,
Renault Trafic, Mercedes Vito,
Volkswagen Caddy)

З/п: От 22000 грн.

Доставка
электроинструмента

по городу

Официальное
оформление

со своим авто

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

ОХОРОННИКА

ПРОДАВЦЯ

КАСИРА
тел. (0 )6 2-7 -96 1 6 14

вул. Калинова, 9А
Запрошуємо на роботу:

Запрошуємо на роботу

пр. Олександра Поля, 11

ПРОДАВЦ ВI

067-136-77-47

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

На СТО грузовых автомобилей
требуется

050-361-78-47

СЛЕСАРЬ
можно после ПТУ

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
для работы

в службе охраны
з/п от 550 до 900 грн./сутки

с предоставлением тренировок
у проф. инструкторов

Требуются

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

На легковое СТО, р-н речпорта,
требуется

067-564-60-36

с опытом работы
АВТОСЛЕСАРЬ

от 3 лет
Зарплата

от грн.25000

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

грузчики

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 постачання

охорони праці

з

Інженера
з

Слюсаря з ремонту

рухомого складу

Слюсаря з ремонту

дизел ві

Електромонтера

Слюсаря

Слюсар КВП

з ремонту

верстатного та кранового

обладнання

Механ каi -

енергетика

Слюсаря з ремонту

компресор в

турбокомпресор в

i i

i

Слюсаря з топливно

апаратури

i

Машиніста

тепловозу

Шліфувальника

Предприятию требуются:

(067)950-55-00

Менеджер
по рекламе

Слесарь-

сварщик

Оператор
листогибочного

пресса

Маляр
для порошковой

покраски

Требование: без пристрастия
к алкоголю
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Прибиральниця, фуд-корт, 
башні, п’ять днів на неділю 
з 08.00 до 20.00, зателефо-
нувати: +38(067)563-25-44, 
+38(067)214-85-79 

Прибиральниці в спорт-
клуб, 2\2 з 07.00-19.00 
(19.00-07.00), зателефону-
вати: +38(067)563-25-44 , 
+38(067)214-85-79 

Прибиральниці, по вул. 
Тітова (кінотеатр), зателефо-
нувати: +38(067)402-15-71 

Прибиральниці, по вул. 
Тітова, фуд-корт, ТЦ, зателе-
фонувати: +38(067)402-15-
71 , +38(067)563-25-44 

Прибиральниці, в спортив-
ний клуб, пр. П.Орлика (день 
або ніч), 07.00-19.00, зателе-
фонувати: +38(067)223-16-
18 

Прибиральниці, в ТЦ по 
вул. Калинова, 2\2 з 07.00-
19.00, зателефонувати: 
+38(067)214-85-79 

Двірники, Лівий Берег (Ка-
линова, Малиновського), за-
телефонувати: +38(067)214-
85-79 , +38(067)563-25-44 

Двірники, в ТЦ по пр. 
Поля (низ), зателефону-
вати: +38(067)223-16-18 , 
+38(067)563-25-44 

Прибиральниці, в ТЦ пр. 
Поля (низ), зателефону-
вати: +38(067)223-16-18 , 
+38(067)563-25-44 

Прибиральниці, двірники 
в клінінгову компанію, зате-
лефонувати: +38(067)223-
16-18 , +38(067)214-85-79 , 
+38(067)402-15-71 

Двірник, на склади вул. 
Малиновського, 5\2 з 08.00-
17.00 (Лівий берег), зателе-
фонувати: +38(067)214-85-
79, +38(067)563-25-44

Прибиральниці, офіси, 
склади, вул. Малиновського 
(Лівий берег), зателефону-
вати: +38(067)214-85-79 , 
+38(067)563-25-44 

Двірники, в ТЦ на Під-
станцію, зателефонувати: 
+38(067)549-23-39

Прибиральниці, на Під-
станцію, зателефонувати: 
+38(067)549-23-39

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ВИРОБ-
НИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, жінки, 
кондитерському підприєм-
ству, у зв’язку з відкриттям 
нового цеху, терміново!, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, в на-
цiональну компанiю, м. Дні-
про, ж/м Сокіл 2, Бульвар 
Слави 45, зателефонувати: 
+38(066)22-08-375

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, в нацiо-
нальну компанiю, м. Дніпро, 
пр. Богдана Хмельниць-
кого 113, зателефонувати: 
+38(097)455-72-00

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

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

РАЗНОРАБОЧИЕ, в пансио-
нат «Адмирал», 3-разовое 
питание и проживание, поз-
вонить: +38(050)729-32-51

Разнорабочие, м/р: Ле-
вобережный 3, позвонить: 
+38(050)362-70-56

РАЗНОРАБОЧИЕ, трубно-
му производству в с. Горя-
новское, доставка на работу 
с Левого берега транспортом 
предприятия, позвонить: 
+38(050)362-44-91

Разнорабочий, официаль-
ное оформление, место 
работы: пр. Богдана Хмель-
ницького, 106a, производ-
ственному предприятию, по-
звонить: +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 для душі. Грошова 
винагорода., т.050-949-22-
57, 068-637-36-36

Робота і підробіток на по-
стійній основі, т.063-359-25-
26, 098-619-37-85.

Робота/підробіток (2-4 го-
дини). Офіс. Дохід до 450 
грн. в день, т.068-029-07-42, 
066-607-36-90

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ/
ГРУЗЧИК, м/р: Левый бе-
рег, р-н Нашей Правды, 
з/п от 10 000 грн., позво-
нить: +38(067)005-16-49 , 
+38(050)321-01-09

Сборщица (женщина), 
г. Днепр, ж/м Западный, 
полная занятость, офици-
альное трудоустройство, 
позвонить: +38(056)789-
46-08 , +38(096)693-64-34 , 
+38(096)693-64-34   

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

Семейная пара по уходу за 
животными (зооуголок), без 
вредных привычек, на дли-
тельный период (2-3 года), в 
пансионат на Азовском море, 
позвонить: +38(067)565-76-
17

Співробітник в зворушли-
вий зоопарк. Вимоги: добро-
зичливість, комунікабель-
ність, цікавість та любов до 
тварин, грамотна мова. Ве-
тиринарні знання та навики, 
досвід роботи з  тваринами 
вітаються, т.050-604-01-40.

УТЮЖИЛЬЩИЦА, швей-
ному производству, позво-
нить: +38(050)342-89-84 , 
+38(098)107-98-42

Уборщица, з/п 450 грн./день, 
в мясной магазин, ответ-
ственные, график работы: 
неделя/через неделю, место 
работы: Правый берег,  поз-
вонить: +38(050)361-27-96 , 
позвонить: +38(097)584-56-
73

Швачка-закрійниця, міс-
це роботи: Лівобережний-3, 
гр./работы з 9.00 до 18.00, 
сб., нд. – вихідний, з/п від 
13000 грн., зателефонувати: 
+38(098)547-98-65

ШВЕЯ (рюкзаки), м/р Ле-
вый берег, ул. Каштановая, 
возможность выбора гра-
фика работы, з/п сдельная, 
позвонить: +38(067)005-16-
49 , +38(050)321-01-09
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Оператор
станка лазерной

резки ЧПУ
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ÐÎÁÎÒÀ
 ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Дніпровський міський 
центр зайнятості

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

Адміністратор, з/п 8 000 
грн.

Бухгалтер, з/п 6 550 грн.

Вантажник, з/п 6 450 грн.

Вихователь дошкільного 
навчального закладу, з/п 7 
000 грн.

Водій навантажувача, з/п 8 
000 грн.

Водій трамвая, з/п 10 000 
грн.

Водій тролейбуса, з/п 15 
738 грн.

Волочильник дроту, з/п 9 
000 грн.

Вчитель-логопед, з/п 10 
000 грн.

Газозварник, з/п 12 000 грн.

Геодезист, з/п 20 000 грн.

Головний бухгалтер, з/п 15 
000 грн.

Головний державний по-
датковий ревізор-інспек-
тор, з/п 12 650 грн.

Економіст, з/п 7 000 грн.

Електрогазозварник, з/п 10 
000 грн.

Енергетик, з/п 10 000 грн.

Заступник начальника від-
ділу, з/п 10 000 грн.

Заточувальник, з/п 16 000 
грн.

Інженер з комп’ютерних си-
стем, з/п 6 100 грн.

Інженер з проектно-кошто-
рисної роботи, з/п 6 400 грн.

Пекар, з/п 7 000 грн.

Перукар (перукар - мо-
дельєр), з/п 6 500 грн.

Регулювальник радіоелек-
тронної апаратури та при-
ладів, з/п 6 694 грн.

Сестра медична (брат ме-
дичний) стаціонару, з/п 6 
500 грн.

Слюсар з механоскладаль-
них робіт, з/п 9 000 грн.

Слюсар-ремонтник, з/п 9 
900 грн.

Токар, з/п 10 000 грн.

Фахівець з публічних за-
купівель, з/п 10 500 грн.

Фрезерувальник, з/п 15 000 
грн.

Швачка, з/п 10 000 грн.

Вакансіі Новомосковсько-
го МРЦЗ

За більш детальною інфор-
мацією за кожною із наве-
дених вакансій звертатися 
за телефоном (0569)38-03-
47, (068)964-00-38

Бухгалтер (з дипломом ма-
гістра), з/п 6 000 грн. Робота 
пов’язана з веденням бухгал-
терського обліку в державній 
установі, облік заробітної 
плати, нарахування амор-
тизації основних засобів, 
кошторис та списання про-
дуктів харчування. Працюва-
ти в програмах:»Прозоро», 
«Є-звітність», «Є - дата», 
«Є»казна», «Парус».

Водій автотранспортних 
засобів, з/п 9 000 грн. Пе-
ревезення будівельних ма-
теріалів для ремонту доріг 
автомобілем марки DAF, 
відрядження по Дніпропе-
тровській області.

Головний бухгалтер, з/п 10 
000 грн. Ведення бухгалтер-
ського і податкового обліку, 
облік ТМЦ та основних фон-
дів, складання та подання 
фінансової звітності, кон-
троль і аналіз дебіторської 
заборгованості, розрахунок 
заробітної плати, авансу, 
лікарняних, відпускних, ком-
пенсацій при звільненні, ве-
дення кадрового обліку та 
діловодства. Досвід роботи у 
сільському господарстві буде 
перевагою. Знання програм-
ми 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 електрогазо-
зварювальних робіт різної 
складності.
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+38(056)767-16-35 (34,38)

Завідувач аптеки (аптеч-
ного закладу), з/п 8 000 грн. 
Робота пов’язана із прове-
денням інвентаризації товар-
но-матеріальних цінностей, 
дотримуватись принципів 
медичної деонтології, керу-
вати роботою середнього 
фармацевтичного персона-
лу, вести облік господарських 
операцій та звітності. Графік 
роботи з 08:00 - 20:00, 2/2.

Контролер перонний (квит-
ковий), з/п 6 000 грн.Робо-
та пов’язана з перевіркою у 
пасажирів наявності доку-
ментів на проїзд. Підтриман-
ня 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 приготу-
ванням їжі, керуватися тех-
нологією приготування страв 
відповідно до затверджених 
технологічних карт. Вести 
відповідну документацію, 
дотримуваться виконання 
санітарних норм, стежи-
ти за чистотою харчобло-
ку. Дотримуваться правил 
техніки безпеки, протипо-
жежної безпеки, електро-
безпеки, норм виробничої 
гігієни і санітарної. Нести від-
повідальність за якість при-
готування, дотримання норм 
зберігання і видачі їжі.

Маляр, з/п 6 000 грн. Робота 
пов’язана з виконанням про-
стих робіт під час фарбуван-
ня. Досвід роботи та знання 
властивостей матеріалів та 
сумішей під час виконання 
малярних робіт, основні ви-
моги до якості фарбування. 
Тел.: (0569)380347 Інеса 
Василівна. E-mail: cz485rt@
gmail.com - для резюме.

Молодший лікар ветери-
нарної медицини, з/п 8 000 
грн. Робота пов’язана з про-
веденням огляду тварин і 
діагностуванням їх хвороб, 
ушкоджень, призначеняя 
лікування, здійснення вакци-
нації.

Пекар, з/п 6 000 грн. Робота 
пов’язана з випіканням хлі-
бо-булочних виробів та їх ре-
алізація, можлива доставка з 
м. Новомосковськ.

Підсобний робітник, з/п 7 
000 грн. Робота пов’язана 
з обробкою транспортних 
засобів спеціальними роз-
чинами. За необхідності ви-
конувати посадові обов’язки 
інших робітників.

Помічник керівника під-
приємства (установи, ор-
ганізації), з/п 10 000 грн. 
Робота пов’язана із супрові-
дом клієнтів від замовлення 
до постачання товару. Ад-
міністративна і інформацій-
на підтримка керівника. Ве-
дення звітної документації, 
гугл-таблиць, робота з базою 
CRM. Готовність працювати 
віддалено. 

Прибиральник службо-
вих приміщень, з/п 6 000 
грн. Прибирання службових 
приміщень.

Референт, з/п 9 000 грн. 
Робота начальника секто-
ру діловодства : організація 
контролю за роботою галу-
зевих служб медичного за-
кладу. організація взаємодії 
між галузевими службами 
підприємства, ведення сте-
нограм засідань та конфе-
ренцій.

Слюсар аварійно-відбу-
довних робіт, з/п 9 100 грн. 
Робота пов’язана із визна-
ченням характеру пошкод-
ження каналізаційних мереж 
та споруд, виконання за-
ходів, щодо усунення поривів 
на мережах та спорудах. 
Виконання заходів, щодо 
усунення поривів на мере-
жах та спорудах, очищення 
колодязів від осаду і сміття. 
Проведення заміни труб, ви-
конання дрібних слюсарних 
робіт. Досвід роботи з об-
слуговування каналізаційних 
мереж і споруд.

Слюсар-сантехнік, з/п 7 500 
грн. Робота  пов’язана з об-
луговуванням та ремонтом 
обладнання та сантехнічного 
інвентарю; ліквідація аварій 
та поломок. Стаж роботи на 
посаді бажано від 2-х років.

Технік-механік з ремонту 
технологічного устатку-
вання, з/п 8 000 грн. Робота 
пов’язана із забезпеченням 
безаварійної і надійної ро-
боти усіх видів устаткуван-
ня, правильну експлуатацію, 
своєчасний якісний ремонт 
і технічне обслуговування, 
проведенням робіт з його мо-
дернізації і підвищення еко-
номічності ремонтного об-
слуговування устаткування. 
Робота у відділі головного 
механіка.

Фармацевт, з/п 6 000 грн. Ро-
бота пов’язана  з прийомом 
заявок від відділень на по-
требу в медикаментах, фор-
муванням заявки на фірми 
на поставку медичних препа-
ратів, отриманням, зберіган-
ням та  видачею  медичних 
препаратів у відділення згід-
но вимог; веденням обліку 
надходження, зберігання та 
використання гуманітарної 
допомоги в лікарні.

Швачка, з/п 6 000 грн. Ро-
бота пов’язана із пошиттям 
виробів із різного матеріалу 
(військова форма, трикотаж-
ні вироби та ін.).

Синельниківська місь-
крайонна філія Дніпропе-
тровського ОЦЗ

Фахівець, з/п 6 700грн. Про-
цювати у фінансовому від-
ділі. смт. Славгород. Довід-
кова інформація за телефо-
ном: (0566)34-36-14. 

Вакансії 
Новомосковського 
міськрайонного 
центру зайнятості

Вакансії 
Синельниківської 
міськрайонної філіії 
Дніпропетровського 
ОЦЗ 

Вакансії Дніпровської 
служби зайнятості

Інженер-проектувальник, 
з/п 15 000 грн.

Комплектувальник меблів, 
з/п 7 500 грн.

Кондитер, з/п 8 000 грн.

Кухар, з/п 6 100 грн.

Лікар з ультразвукової 
діагностики, з/п 6 350 грн.

Лікар загальної практи-
ки-сімейний лікар, з/п 10 
800 грн.

Лікар функціональної 
діагностики, з/п 8 454 грн.

Лікар-анестезіолог, з/п 8 
053 грн.

Лікар-кардіолог, з/п 10 000 
грн.

Лікар-ортопед-травмато-
лог, з/п 7 890 грн.

Лікар-психіатр, з/п 7 576 
грн.

Лікар-рентгенолог, з/п 6 500 
грн.

Маляр, з/п 8 000 грн.

Машиніст бульдозера (бу-
дівельні роботи), з/п 11 250 
грн.

Машиніст екскаватора од-
ноковшового, з/п 11 530 грн.

Машиніст мийних машин, 
з/п 10 000 грн.

Машиніст-кранівник, з/п 6 
500 грн.

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

Методист, з/п 8 000 грн.

Молодша медична сестра 
(мол. мед. брат) (санітар-
ка, санітарка-прибирал., 
санітарка-буфетниця та 
ін.), з/п 6 500 грн.

Обвалювальник м’яса, з/п 
6 500 грн.

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

Оброблювач замовлень, 
з/п 6 365 грн.

Обрубувач, з/п 12 100 грн.

Оператор верстатів з про-
грамним керуванням, з/п 16 
000 грн.

Оператор заправних стан-
цій, з/п 7 000 грн.

Оператор котельні, з/п 8 
467 грн.

Оператор птахофабрик та 
механізованих ферм, з/п 8 
250 грн.

Оператор пульта керуван-
ня, з/п 7 200 грн.

Оформлювач готової про-
дукції, з/п 8 500 грн.
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