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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

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 РОБIТНИК

м. Дн про, вул. Океанська, 4i

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

Ïðîäàâöÿ

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Êóõàðÿ

Êàñèðà

Îõîðîíöÿ

Р О Б О Т А

тел. 095-936-65- 01

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар З/п от 20000 грн.

База находится на Левом берегу

098-970-94-05
звонить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00

Автотранспортному
предприятию требуются:

Электрик-
пневматик
Водитель кат.Е
на самосвал DAF

В детский сад в центре

требуется

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

ПОВАР

У звязку із відкриттям нового магазину
на постійну роботу у мережу магазинів

"Аврора" (пром. група), потрібні:

Гнучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна зароб тна платаi

м/р: Бульвар Слави, 45

Продавці-
консультанти

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

ОхоронникНа постоянную работу требуется

кат. Е или С

ул.Калиновая, 87

(066)725-91-45

ВОДИТЕЛЬ
возможно иногородние

На деревообрабатывающее
производство требуются:

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

КОНСТРУКТОР
столярных изделий

МАЛЯР

067-485-52-88

СТОЛЯР

ЭЛЕКТРИК

�

�
�

�
�

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

Приглашаю на работу
творческих людей:

ПОРТНЫХ-
ШВЕЙ

050-451-77-26,

097-180-18-10, Татьяна

Шьем одежду и текстиль для
кафе, ресторанов и гостиниц
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Різноробочий, монтаж авто-
матичного поливу, роботи з 
будівництва та обслугову-
вання басейнів. Навчаємо!  
тел.+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 предо-
ставлением тренировок у про-
фессиональных инструкто-
ров, позвонить: +38(099)298-
71-70 , +38(097)662-02-62

Работа для студентов (се-
зон), компания предлагает: 
гибкий график работы, своев-
ременную оплату труда, бес-
платные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

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

СВАРЩИК, возможно обу-
чение, жилье и питание бес-
платные, полный соцпакет, 
район работы - Днепропе-
тровская обл., с. Грушевка, 
позвонить: +38(050)588-34-88 
, +38(067)776-80-55

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

Шаурмисты с опытом ра-
боты, можно без опыта. Об-
учаем. Стабильный, смен-
ный график: день-ночь. 
Хорошая зарплата, позво-
нить: +38(097)219-79-59 
, Ольга

Шаурмисты, день с о/р, ночь 
с о/р и без о/р, Левый берег, 
позвонить: +38(063)860-66-29 
, +38(096)594-87-19

01

УПРАВЛЯЮЩИЙ, обще-
пита заводских столовых, 
звонить с 8:00 до 20:00, тел. 
+38(067)210-76-36

02

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

ИНЖЕНЕР по гарантиям, 
на постоянную работу, СТО 
грузовых автомобилей «Ска-
ния», стабильная заработная 
плата, соц. пакет, доставка 
сотрудников транспортом 
предприятия, станция нахо-
дится между Подгородним и 
Новомосковском,  позвонить: 
+38(067)370-18-00

Інженер з охорони пра-
ці, 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

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

КОНСТРУКТОР столярных 
изделий, на деревообраба-
тывающее производство, поз-
вонить: +38(067)485-52-88

ПРОРАБ, в/о строительное, 
о/р, коммуникабельность, по-
звонить: +38(067)561-12-39

03

Бухгалтер, 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

05

МЕНЕДЖЕР, по ремонту 
автотранспортных средств 
(мастер приемщик), на по-
стоянную работу, СТО гру-
зовых автомобилей «Ска-
ния», стабильная заработная 
плата, соц. пакет, доставка 
сотрудников транспортом 
предприятия, станция нахо-
дится между Подгородним и 
Новомосковском,  позвонить: 
+38(067)370-18-00

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

09

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 ра-
боты не обязателен, обуче-
ние, карьерный рост, график 
работы гибкий, Срочно!, 5 
мест, позвонить: +38(056)789-
08-03 , +38(063)841-54-99 , 
+38(050)903-79-83 , Евгений 
Анатольевич.

В офіс потрібен помічник 
керівника. Досвід роботи 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.

11

Помічник керівника. Терміно-
во! В сферу торгівлі. Можливо 
без досвіду. Оплата до 500 
у.е. Елена Юрьевна, т.050-
626-94-32, 097-340-37-24.

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

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

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

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

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

Кассир, компания предла-
гает: гибкий график работы, 
своевременную оплату труда, 
бесплатные обеды, позво-
нить: +38(067)611-13-23

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

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

Продавець кондитерських 
виробів. Ж/М «Сєвєрний». 
Від 30 до 50 років. Прожи-
вання на Лівому березі. Без 
шкідливих звичок, зателе-
фонувати: +38(097)905-72-
93 , Надія

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

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

Продавець, вул. 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, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

Продавець, просп. Б. Хмель-
ницького, 36, 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 «Нагорний», зателефону-
вати: +38(066)112-86-65

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ
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Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
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ÒÎÐÃ²ÂËß

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

Запрошуємо на роботу

(пр. Миру, 61 А)

066-103-10-12

Продавець
Касир

Охоронець
Кухар

ТЦ" Неоплаза"( )

Запрошуємо на роботу

Продавця

09 - - -8 004 56 92

Охоронника

Старшого

Пекаря
Кухаря

продавця

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-
сортировщики

тел. 097-776-87-90

Ресторанно-
готельному комплексу

потрібні:

КУХАР

ОФІЦІАНТ

РІЗНОРОБИ

БАРМЕН

ТЕСЛЯ

Запрошуємо на роботу:

р-н Донецького шосе

тел. 0 - - -66 103 10 12

ОХОРОНЦІВ

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

Бухгалтера

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

067-313-55-30, Валентина

Строительной компании

(промышленный альпинизм)
срочно требуются:

«Альпднепр»

ЗП - сдельная,

18000-30000 грн.

ПЕСКОСТРУЙЩИКИ

-МОНТАЖНИКИ

ВЫСОТНИКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ

АЛЬПИНИСТЫ

ВЕРХОЛАЗЫ
для помывки

стекол

МАЛЯРЫ

МАСТЕР
(помывка стекол)

МАСТЕР
(покраска)
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Шаурмисты, день с о/р, ночь 
с о/р и без о/р, Левый берег, 
позвонить: +38(063)860-66-29 
, +38(096)594-87-19

13

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

14

Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чесний, 
порядний. Досвід роботи 
на груз. DAF, Scania, при-
чепи-тенти (штора), двад-
цятки. Повна зайнятість, по 
Україні. Достойна З/П, зате-
лефонувати: +38(095)286-
51-99 , пн.-птн. 8:00-16:00, 
Ірина.

АВТОСЛЕСАРЬ, хорошие ус-
ловия работы, з/п 15000 грн. 
(ставка или процент), позво-
нить: +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 дальнобойщик, 
з/п 20000-22000 грн., гр./р.: 
понедельник-пятница, позво-
нить: +38(067)512-35-31

Водитель погрузчика, пред-
приятию на постоянную ра-
боту, м/р: пр. Богдана Хмель-
ницкого, 222,  позвонить: 
+38(098)532-28-58

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

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

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

Водій, категорії Е на само-
скид DAF, з/п від 20000 грн., 
база знаходиться на ліво-
му березі, зателефонувати: 
+38(098)970-94-05 , дзвонити 
пн.-пт. з 9.00 до 17.00.

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМО-
БИЛЬ, под план для работы 
в такси, АВТО: ЗАЗ Vida, Рено 
Логан, Киа, Хюндай, позво-
нить: +38(067)632-62-54
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Стабільна робота в Дніпрі. 
Високий дохід, т.099-700-57-
50, 096-351-88-76.

Верхолазы для помывки 
стекол, строительной ком-
пании «Альпднепр» (про-

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

Продавці-консультанти , 
у зв’язку із відкриттям но-
вого магазину на постійну 
роботу, гнучкий графік, офі-
ційне працевлаштування, 
своєчасна заробітна плата, 
м/р: Бульвар Слави, 45, за-
телефонувати: +38(093)170-
75-58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

Співробітник з досвідом ро-
боти в торгівлі, т.098-438-91-
49, 099-209-09-01

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

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

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

Старший продавець, 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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БАРМЕН, ресторанно-готель-
ному комплексу, зателефону-
вати: +38(097)776-87-90

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

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

Кухар, 12 квартал, зателефо-
нувати: +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, зате-
лефонувати: +38(095)936-65-
10

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

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

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

КУХАР, ресторанно-готельно-
му комплексу, зателефонува-
ти: +38(097)776-87-90

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

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

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

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

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

ОФИЦИАНТЫ, в пансионат 
«Адмирал», 3-разовое пита-
ние и проживание, позвонить: 
+38(050)729-32-51

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

ОФІЦІАНТ, ресторанно-го-
тельному комплексу, вік: 30-
40 років, зателефонувати: 
+38(097)776-87-90

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

Пекар, вул. Робоча, 67, зате-
лефонувати: +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-Комунар, за-
телефонувати: +38(067)622-
78-78

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

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

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

Повар, в детский сад в цен-
тре,  позвонить: +38(096)626-
04-02 , +38(099)742-21-27

Повар, компания предлагает: 
гибкий график работы, своев-
ременную оплату труда, бес-
платные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

ПОМОЩНИК ПОВАРА, в пан-
сионат «Адмирал», 3-разовое 
питание и проживание, позво-
нить: +38(050)729-32-51

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

УПРАВЛЯЮЩИЙ, обще-
пита заводских столовых, 
звонить с 8:00 до 20:00, тел. 
+38(067)210-76-36

Формувальники тiста, 
ПрАТ „Дніпропетровському 
хлібозаводу №9”, зателефо-
нувати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Шаурмисты с опытом ра-
боты, можно без опыта. Об-
учаем. Стабильный, смен-
ный график: день-ночь. 
Хорошая зарплата, позво-
нить: +38(097)219-79-59 
, Ольга

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

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

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

(067)512-35-31

ПРЕДПРИЯТИЮ

требуется

дальнобойщик
ВОДИТЕЛЬ
з/п 20000-22000 грн.

гр/р:понедельник-пятница

тел. ( )06 2 - -7 33 80 23

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
ВІДКРИТО ВАКАНСІЇ

з/п в д 5 00 грн.і 0
за 15 змін

по ул. Винокурова
(левый берег)

по ул. Юдина
(правый берег)

Т юребу тся

на склады

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

ГРУЗЧИКИ

На деревообрабатывающее
производство требуются:

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

КОНСТРУКТОР
столярных изделий

МАЛЯР

067-485-52-88

СТОЛЯР

ЭЛЕКТРИК

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ
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ÐÎÁÎÒÀ
Начальник зміни, ПрАТ 
„Дніпропетровському хлі-
бозаводу №9”, зателефо-
нувати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Оператор ТПА, г. Днепр, ж/м 
Западный, полная занятость, 
официальное трудоустрой-
ство, позвонить: +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, зателефонувати: 
+38(0562)33-67-01 , +38(0562) 
34-39-18 (з 9.00 до 16.00).

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

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

Пескоструйщики, строитель-
ной компании «Альпднепр» 
(промышленный альпинизм), 
з/п - сдельная, 18000-30000 
грн., позвонить: +38(067)313-
55-30 , Валентина

Підробіток для чоловіків та 
жінок, т.068-029-07-42, 066-
607-36-90

Плотник, компания предла-
гает: гибкий график работы, 
своевременную оплату труда, 
бесплатные обеды, позво-
нить: +38(067)611-13-23

Помощник сварщика, о/р, 
пунктуальность, желание ра-
ботать, з/п 400 грн./смена, 
гр./р. с 8.00 до 17.00, м/р: 
р-он Автовокзала, позвонить: 
+38(066)164-60-65 , Артем

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

Промышленные альпини-
сты, строительной компании 
«Альпднепр» (промышлен-
ный альпинизм), з/п - сдель-
ная, 18000-30000 грн., поз-
вонить: +38(067)313-55-30 , 
Валентина

РАЗНОРАБОЧИЕ, в бетон-
ный цех, изготовление, уста-
новка еврозаборов, позво-
нить: +38(066)725-91-45

РОБОЧІ НА ЛІНІЮ, чоловіки, 
жінки, бажано до 45 років, ко-
ндитерському підприємству, 
у зв’язку з відкриттям нового 
цеху, терміново!, м. Днiпро, 
вул. Океанська, 4, зателефо-
нувати: +38(050)489-77-93

СБОРЩИК МЕБЕЛИ, на 
деревообрабатывающее 
производство, позвонить: 
+38(067)485-52-88

мышленный альпинизм), з/п 
- сдельная, 18000-30000 грн., 
позвонить: +38(067)313-55-30 
, Валентина

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. Криворізька, 
22, каб.14, зателефонувати: 
+38(0562)33-67-01 , +38(0562) 
34-39-18 (з 9.00 до 16.00).

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

Електрик-пневматик, катего-
рії Е на самоскид DAF, з/п від 
20000 грн., база знаходиться 
на лівому березі, зателефо-
нувати: +38(098)970-94-05 
, дзвонити пн.-пт. з 9.00 до 
17.00.

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

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

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

МАЛЯР, на деревообраба-
тывающее производство, поз-
вонить: +38(067)485-52-88

Маляры, строительной ком-
пании «Альпднепр» (про-
мышленный альпинизм), з/п 
- сдельная, 18000-30000 грн., 
позвонить: +38(067)313-55-30 
, Валентина

Мастер (покраска), строи-
тельной компании «Аль-
пднепр» (промышленный 
альпинизм), з/п - сдельная, 
18000-30000 грн., позвонить: 
+38(067)313-55-30 , Валенти-
на

Мастер (помывка стекол) , 
строительной компании «Аль-
пднепр» (промышленный 
альпинизм), з/п - сдельная, 
18000-30000 грн., позвонить: 
+38(067)313-55-30 , Валенти-
на

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, 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

Монтажники-высотники , 
строительной компании «Аль-
пднепр» (промышленный 
альпинизм), з/п - сдельная, 
18000-30000 грн., позвонить: 
+38(067)313-55-30 , Валенти-
на

СВАРЩИК, с о/р, жилье и 
питание бесплатные, пол-
ный соцпакет, район ра-
боты - Днепропетровская 
обл., с. Грушевка, позво-
нить: +38(050)588-34-88 , 
+38(067)776-80-55

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

Слесарь-сварщик, о/р, пун-
ктуальность, желание ра-
ботать, з/п 400 грн./смена, 
гр./р. с 8.00 до 17.00, м/р: 
р-он Автовокзала, позвонить: 
+38(066)164-60-65 , Артем

Слюсар з ремонту вантаж-
них авто вiд 13 тонн та спе-
цтехнiки, зателефонувати: 
+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 рухомого 
складу, повний соціальний па-
кет, п’ятиденка, доставка ав-
тобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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

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

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

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

СТОЛЯР, на деревообраба-
тывающее производство, поз-
вонить: +38(067)485-52-88

Предприятию требуется

в/о строительное,
о/р, коммуникабельность

(067)561-12-39

ПРОРАБ

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

Продавця

Звертатися за тел.

вул. 20 рок в Перемоги, 43Дi

0 - -99 658 16-60

Старшого

продавця

Вантажника

Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А

вул. Урицького, 6А

Прибиральника
095-832-30-08

Продавця
Кухаря

З/п от 20000 грн.
База находится на Левом берегу

098-970-94-05
звонить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00

Автотранспортному
предприятию требуются:

Электрик-
пневматик
Водитель кат.Е
на самосвал DAF

0 - - -99 658 16 60

Запрошу мо на роботує

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

12 квартал

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

067-136-77-47

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

приглашает на работу:

067-611-13-23

Работа

Кассира

Плотника

Поваров

Официантов

Горничных

1

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

для студентов
(сезон)

В с. Орловщина требуются:

РАБОЧИЕ
по уходу за с/х животными,

без вредных привычек

Обеспечиваем:
- зарплату,
- хорошие условия
проживания и питания

067-632-16-70

з/п від 5200 .грн , 15 змін

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

(067) - -507 94 95

ТЕРМ НОВО ПОТРІБНІ:І

спецодяг, соц. пакет

ДВІРНИКИ
та

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

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

ОХОРОНЦІ

Охоронному
підприємству потрібні
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ÐÎÁÎÒÀ
ГОРНИЧНЫЕ, в пансионат 
«Адмирал», 3-разовое пита-
ние и проживание, позвонить: 
+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 За-
падный, полная занятость, 
официальное трудоустрой-
ство, 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), по-
звонить: +38(096)626-04-02 , 
+38(099)742-21-27

ДВІРНИКИ, Терміново!, з/п від 
5200 грн. за 15 змін, спецодяг, 
соцпакет, зателефонувати: 
+38(067)507-94-95

Доярки, скотарі на ферму 
крупної рогатої худоби. 
Житло надається, зателе-
фонувати: +38(067)706-77-
70 , +38(099)712-90-77

Касир-оцінювач, в ломбард, 
з/п від 10000 грн., р-н роботи: 
м. Дніпро, знання ПК обов’яз-
кове, графік роботи: подобо-
вий (1/2), денний (2/2), зате-
лефонувати: +38(096)960-15-
15 , +38(096)461-81-69

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.

Маляры, строительной ком-
пании «Альпднепр» (про-
мышленный альпинизм), з/п 
- сдельная, 18000-30000 грн., 
позвонить: +38(067)313-55-30 
, Валентина

Мастер (покраска), строи-
тельной компании «Аль-
пднепр» (промышленный 
альпинизм), з/п - сдельная, 
18000-30000 грн., позвонить: 
+38(067)313-55-30 , Валенти-
на

Мастер (помывка стекол) , 
строительной компании «Аль-
пднепр» (промышленный 
альпинизм), з/п - сдельная, 
18000-30000 грн., позвонить: 
+38(067)313-55-30 , Валенти-
на

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

Пенсіонер! Підробіток 3-4 
години, т.097-323-87-21, 095-
169-35-76

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

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

ТЕСЛЯ, ресторанно-готель-
ному комплексу, зателефону-
вати: +38(097)776-87-90

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

Токарі на ДИП-500. Лівий 
берег. Оплата відрядна, 
щотижнева, зателефону-
вати: +38(097)075-96-28 , 
+38(066)571-02-74.  

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

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, на деревообра-
батывающее производство, 
позвонить: +38(067)485-52-88

Электромонтёр, на произ-
водство безалкогольных 
напитков, 4 гр. допуска (до 
и свыше 1000V), гр./р.: сме-
на – 12 ч. (3 день/3 ночь/3 
вых.), обр. среднее-техни-
ческое, з/п 15000-17000 грн., 
позвонить: +38(097)434-48-
70

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

16

Різноробочий, монтаж авто-
матичного поливу, роботи з 
будівництва та обслугову-
вання басейнів. Навчаємо! 
тел.+38 095-547-60-48, 097-
534-34-88, Сергій.   

ПРОРАБ, в/о строительное, 
о/р, коммуникабельность, по-
звонить: +38(067)561-12-39

17

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для ра-
боты в службе охраны, з/п от 
550 до 900 грн./сутки, с предо-
ставлением тренировок у про-
фессиональных инструкто-
ров, позвонить: +38(099)298-
71-70 , +38(097)662-02-62

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

Охоронець, р-н Донецько-
го шосе, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

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

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

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

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

Охоронник, у зв’язку із від-
криттям нового магазину на по-
стійну роботу, гнучкий графік, 
офіційне працевлаштування, 
своєчасна заробітна плата, 
м/р: Бульвар Слави, 45, за-
телефонувати: +38(093)170-
75-58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

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 вахто-
вим методом, зателефону-
вати: +38(050)561-73-77,  
+38(067)242-60-08

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

ОХРАННИКИ, в пансионат 
«Адмирал», 3-разовое пита-
ние и проживание, позвонить: 
+38(050)729-32-51

18

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

Активним пенсіонерам робо-
та. Офіс, т.098-030-90-80.

АНИМАТОРЫ, в пансионат 
«Адмирал», 3-разовое пита-
ние и проживание, позвонить: 
+38(050)729-32-51

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

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

ВАНТАЖНИК, 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

Верхолазы для помывки 
стекол, строительной ком-
пании «Альпднепр» (про-
мышленный альпинизм), з/п 
- сдельная, 18000-30000 грн., 
позвонить: +38(067)313-55-30 
, Валентина

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

Запрошуємо на роботу
( , )просп. Б. Хмельницького 36

0 - - -67 136 77 47

ПРОДАВЦ ВI

ПРИБИРАЛЬНИКІВ

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

(вул. Ак н ва,9
р-он парка Шевченка)

i фіє

Запрошуємо на роботу

067-250-17-10

Прибиральницю
Вантажника

Пекаря

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-

м яса’

Пекаря

Касира

Вантажника

Кухаря

+38(066)164-60-65, Артем

о/р, пунктуальность
желание работать
з/п 400 грн./смена

гр./р. с 8.00 до 17.00
м/р: р-он Автовокзала

Предприятию требуются:

СЛЕСАРЬ СВАРЩИК-
ПОМОЩНИК СВАРЩИКА

Êàñèð-îö³íþâà÷
â ëîìáàðä

Ãð/ð: ïîäîáîâèé (1/2)
äåííèé (2/2)

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.

096-960-15-15

096-461-81-69

ð-í ðîáîòè: ì. Äí³ïðî

çíàííÿ ÏÊ îáîâ ÿçêîâå’

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

   на заміщення вакантних посад:
   – завідувача кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування
   – завідувача кафедри соціального забезпечення та податкової політики

УМОВИ КОНКУРСУ
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ
   Наявність громадянства України.
   Вільне володіння державною мовою України.
   Відповідність кваліфікаційним вимогам:
  на посаду завідувача кафедри: науковий ступінь та/або вчене (почесне) 
звання відповідно до профілю кафедри та відповідає вимогам Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності;
   Термін подання документів для участі у конкурсі – 1 місяць із дня публікації 
повідомлення про оголошення конкурсу.
   До участі у конкурсі додаються такі документи:
- заява про участь у конкурсі, написану власноруч (в заяві претендент зазначає   
згоду взяти участь у конкурсі та інформацію про ознайомлення з Положенням);
- згода на обробку персональних даних (для претендента, який бере участь 
у конкурсі вперше);
- особовий листок з обліку кадрів (для претендента, який бере участь у 
конкурсі вперше);
- автобіографія (для претендента, який бере участь у конкурсі вперше);
- оригінали та копії дипломів про вищу освіту та науковий ступінь, атестатів 
доцента, старшого наукового співробітника, професора (для претендента, 
який бере участь у конкурсі вперше);
- список наукових праць (для претендента, який обирається вперше - повний, 
для претендента, який обирається на черговий строк - наукові праці, видані 
за попередній строк контракту);
- документи, які підтверджують підвищення кваліфікації або стажування 
протягом останніх п’яти років;
- звіт про свою роботу за попередній період (за попередній строк контракту);
- додаток В ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 "Про затверджен-
ня Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності", до науково-педагогіч-
них працівників, які здійснюють освітній процес.
Наша адреса: 49000 м.Дніпро, вул. Володимира Вернадського,  2/4,  навчаль-
ний корпус № 1, кім.216 тел.(056) 756 05 76.

АГРОНОМ

жилье и питание бесплатные
полный соцпакет

район работы - Днепропетровская
обл., с. Грушевка

( )050 588-34-88

с о/р с овощами

( )067 776-80-55

с о/р, возможно
обучение

СВАРЩИК

(изготовление, установка еврозаборов)

(066)725-91-45

РАЗНОРАБОЧИЕ

В бетонный цех

требуются
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Прибиральник, вул. Набе-
режна Перемоги, 56А, вул. 
Урицького, 6А, зателефонува-
ти: +38(095)832-30-08

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

Прибиральник, просп. Б. 
Хмельницького, 36, зателе-
фонувати: +38(067)136-77-47

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

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. Тіто-
ва (кінотеатр), зателефонува-
ти: +38(067)402-15-71 

Прибиральниці, по вул. Тіто-
ва, фуд-корт, ТЦ, зателефо-
нувати: +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 (Кали-
нова, Малиновського), зате-
лефонувати: +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. Ма-
линовського, 5\2 з 08.00-17.00 
(Лівий берег), зателефону-

вати: +38(067)214-85-79, 
+38(067)563-25-44

Прибиральниці, офіси, 
склади, вул. Малиновсько-
го (Лівий берег), зателефо-
нувати: +38(067)214-85-79 , 
+38(067)563-25-44

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

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п від 
5000 грн. за 15 змін, зателе-
фонувати: +38(067)233-80-23

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

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, Термі-
ново!, з/п від 5200 грн. за 15 
змін, спецодяг, соцпакет, за-
телефонувати: +38(067)507-
94-95

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

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

Промышленные альпини-
сты, строительной компании 
«Альпднепр» (промышлен-
ный альпинизм), з/п - сдель-
ная, 18000-30000 грн., поз-
вонить: +38(067)313-55-30 , 
Валентина

Работа для студентов (се-
зон), компания предлагает: 
гибкий график работы, своев-
ременную оплату труда, бес-
платные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

РАБОЧИЕ, на линию по пе-
реработке полимеров, гра-

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

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

РАБОЧИЕ, по уходу за с/х жи-
вотными, в с. Орловщина, без 
вредных привычек, обеспечи-
ваем: зарплату, хорошие ус-
ловия проживания и питания,  
позвонить: +38(067)632-16-70

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

РІЗНОРОБИ, ресторанно-го-
тельному комплексу, вік: 30-
40 років, зателефонувати: 
+38(097)776-87-90

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

Робота для активних пенсі-
онерів, т.098-438-91-49, 099-
209-09-01

Робота і підробіток в офісі. До 
450 грн. в день, т.098-408-47-
79, 066-334-31-14.

Робота і підробіток на постій-
ній основі, т.063-359-25-26, 
098-619-37

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 работы 
в такси, АВТО: ЗАЗ Vida, Рено 
Логан, Киа, Хюндай, позво-
нить: +38(067)632-62-54

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

Шаурмисты с опытом ра-
боты, можно без опыта. Об-
учаем. Стабильный, смен-
ный график: день-ночь. 
Хорошая зарплата, позво-
нить: +38(097)219-79-59 
, Ольга

Шаурмисты, день с о/р, ночь 
с о/р и без о/р, Левый берег, 
позвонить: +38(063)860-66-29 
, +38(096)594-87-19

Предприятию требуются:

(067)950-55-00

Бухгалтер

Оператор
станка лазерной

резки ЧПУ

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

095 832-30-08( )

Продавця
Пекаря
Охоронника
Прибиральника

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

0 - - -66 112 86 65

Кухаря

Пекаря
Продавця

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

Бухгалтера

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

Железный порт
В пансионат «Адмирал» требуются:

ГОРНИЧНЫЕ

ОФИЦИАНТЫ

ПОМОЩНИК

ПРАЧКА

АНИМАТОРЫ

РАЗНОРАБОЧИЕ

ОХРАННИКИ

ПОВАРА

3-разовое питание и проживание

050-729-32-51

У звязку із відкриттям нового магазину
на постійну роботу у мережу магазинів

"Аврора" (пром. група), потрібні:

Гнучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна зароб тна платаi

м/р: Бульвар Слави, 45

Продавці-
консультанти

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

Охоронник

Предприятию требуется

тел. 067-210-76-36
Звонить с до8:00 20:00

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÉ
ÎÁÙÅÏÈÒÀ ÇÀÂÎÄÑÊÈÕ

ÛÑÒÎËÎÂ Õ
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ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Вакансіі Дніпровського місь-
кого центру зайнятості
За більш детальною інфор-
мацією за кожною із наведе-
них вакансій звертатися за 
телефоном (056)734-94-58, 
(067)755-50-64.
Агент страховий, з/п 7 000 
грн. Проведення бесід з на-
селенням щодо фінансового 
захисту життя людей, членів 
їх родини та членів колективів 
підприємств. Детально за но-
мером телефону: (067)755-50-
64 відділ рекрутингу.
Бібліотекар, з/п 8 100 грн. 
Бібліотекар 1 категорії. Допла-
та за вислугу років. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056)734-96-60, (067)755-50-
64.
Бухгалтер (з дипломом ма-
гістра), з/п 8 000 грн. Ведення 
бухгалтерського обліку, пе-
ревірка фінансової звітності. 
Володіння програмою «1-С». 
Особи з інвалідністю, які не 
досягли пенсійного віку. Додат-
кова інформація за телефоном 
(056)734-94-59, (067)755-50-
64.
Вальцювальник (холодно-
штампувальні роботи), з/п 8 
000 грн. Додаткова інформація 
за телефоном (056)734-96-56, 
(067)755-50-64.
Вантажник, з/п 8 500 грн. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-96-56, 
(067)755-50-65.
Вихователь-методист, з/п 6 
275 грн. Володіння ПК, україн-
ська мова. Додаткова інфор-
мація за телефоном (056)734-
96-60, (067)755-50-64.
Водій тролейбуса, з/п 15 738 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.
Волочильник, з/п 8 000 грн. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64
Газозварник, з/п 12 000 грн. 
Додаткова інформація за теле-
фоном (067)755-50-64.
Геодезист, з/п 20 000 грн. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-96-56, 
(067)755-50-64.
Головний бухгалтер, з/п 15 
000 грн. Досвід роботи в сіль-
ському господарстві. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056)734-94-59, (067)755-50-
64.

ної системи. Заключення дов-
гострокових договорів пенсій-
ного призначення. Детально за 
номером телефону: (067)755-
50-64 відділ рекрутингу.
Касир торговельного залу, 
з/п  10 300 грн. Обслуго-
вує клієнтів на касі, забезпечує 
збереження грошових коштів 
(приймає, враховує, видає, 
зберігає). Проводить інкасацію 
грошових коштів. Підтримує в 
чистоті робоче місце і касове 
обладнання. Додаткова інфор-
мація за телефоном (067)755-
50-64.
Лікар-ортопед-травматолог, 
з/п 7 890 грн. Лікар - ортопед 
травматолог дитячий. Додат-
кова інформація за телефо-
ном (056)734-94-59, (067)755-
50-64.
Лікар-психіатр, з/п 10 000 
грн. Застосування сучасних 
методів діагностики, профілак-
тики та лікування психічно 
хворих. Додаткова інформація 
за телефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.
Маляр, з/п 8 000 грн. Фарб-
ування виробів. Додаткова 
інформація за телефоном 
(067)755-50-64.
Машиніст екскаватора од-
ноковшового, з/п 11 530 грн. 
Керувати екскаватором одно-
ковшовим (об’ємом ковша 0,25 
м.куб) з усіма видами змінного 
робочого устаткування. Додат-
кова інформація за телефоном 
(056)734-96-60.
Машиніст крана (кранів-
ник), з/п 10 500 грн. Робота 
на мостовому крані. Робота за 
графіком 2 через 2, з початком 
зміни о 7:00, тривалість зміни 
12 годин. Додаткова інформа-
ція за телефоном (067)755-50-
64.
Машиніст-кранівник, з/п 6 
500 грн. Машиніст електро-
мостового крану. Додаткова 
інформація за телефоном 
(067)755-50-64.
Менеджер (управитель), з/п 
8 000 грн. Менеджер-аналітик. 
Додаткова інформація за теле-
фоном (067)755-50-64.
Менеджер (управитель) з пи-
тань регіонального розвит-
ку, з/п 13 500 грн. Забезпе-
чення показників операційної 
ефективності відділень, що 
входять до ввіреної території, 
збільшення доходів, скоро-
чення операційних витрат; Де-
тально за номером телефону: 
(067)755-50-64 відділ рекру-
тингу.
Менеджер (управитель) з ту-
ризму, з/п 7 288 грн. Розробка 
проектів художнього і техніч-
ного оформлення матеріалів, 
публікацій, проектів, звітів, 
інформаційних і рекламних 
матеріалів. Особи з інвалідні-
стю, які не досягли пенсійного 
віку. Додаткова інформація за 
телефоном (056)734-96-60, 
(067)755-50-64.
Методист, з/п 8 000 грн. 0,5 
ставки. Дефектологія. Знання 
особливостей розвитку дітей 
з ДЦП та аутизмом. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056)722-23-65, (067)755-50-
64. 
Молодша медична сестра 
(мол. мед. брат) (санітар-
ка, санітарка-прибирал., 
санітарка-буфетниця та ін.), 
з/п 6 500 грн. Додаткова інфор-
мація за телефоном (067)755-
50-64.

“Íîâà ðîáîòà”
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+38(056)767-16-35 (34,38)

Налагоджувальник машин 
і автоматичних ліній для 
виробництва виробів із 
пластмас, з/п 10 165 грн. На-
лагодження і регулювання 
роботи: видувних машин для 
виробництва порожніх виробів 
ємністю від 8 до 60 л з регулю-
ванням товщини стінок ви-
робів. Додаткова інформація 
за телефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.
Начальник відділу, з/п 10 000 
грн. Начальник фільтрувальної 
станції відділення водопоста-
чання.
Служба в Збройних Силах. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-96-60, 
(067)755-50-64.

Оброблювач замовлень, з/п 
6 365 грн. Особи з інвалідні-
стю, які не досягли пенсійного 
віку додаткова інформація за 
телефоном (056)734-96-56, 
(067)755-50-64.
Оператор верстатів з про-
грамним керуванням, з/п 15 
000 грн. Додаткова інформація 
за телефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.
Оператор котельні, з/п 8 467 
грн. Згідно робочої інструк-
ції, на опалювальний період. 
Особи з інвалідністю, які не 
досягли пенсійного віку. Додат-
кова інформація за телефоном 
(067)755-50-64.
Оператор поштового зв’яз-
ку, з/п 7 000 грн. Приймати 
та видавати відправлення. 
Розповідати про послуги та 
продавати їх. Приймати кому-
нальні платежі (досвід робо-
ти за касовим апаратом буде 
великим плюсом). Додаткова 
інформація за телефоном 
(067)755-50-64.
Оператор пульта керування, 
з/п 7 200 грн. Робота за комп’ю-
тером, своєчасне реагування 
на спацювання охоронних си-
стем. Додаткова інформація за 
телефоном (067)755-50-64.
Оформлювач готової про-
дукції, з/п 8 500 грн. Оформ-
лення готової продукції, пра-
цювати по 12 годин за графіком 
2/2. Додаткова інформація за 
телефоном (056)374-96-60, 
(067)755-50-64.
Педагог соціальний, з/п 6 
943 грн. Проводити соціальну 
необхідну роботу з пільговим 
контингентом учнів. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(067)755-50-64.
Педагог-організатор, з/п 6 
500 грн. Оклад+надбавка. До-
даткова інформація по теле-
фону (067)755-50-64.
Пекар, з/п 7 000 грн. Графік 
роботи: 2/2 по 12 год. (денні 
зміни). Контроль випічки хлі-
бобулочних виробів, підтримка 
чистоти і порядку на робочо-
му місці, телефон для довідок 
(067)755-50-64.

Перукар (перукар - мо-
дельєр), з/п 6 500 грн. Май-
стер стрижки(жіноча,чолови-
ча,дитяча),послуги по догля-
дуза волоссям. Додаткова 
інформація за телефоном 
(067)755-50-64.

Робітник ритуальних послуг, 
з/п 8 600 грн. Місто роботи: 
Самарський р-н, кладовище 
по вул. Бехтєрєва 20-а. Інфор-
мація за телефоном (067)755-
50-64.

Сестра медична (брат ме-
дичний) з дієтичного харчу-
вання, з/п 7 500 грн. Організа-
ція раціонального харчування, 
складання меню, контроль 
за якістю продуктів та страв. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.
Складальник виробів, з/п 6 
825 грн. Особи з інвалідністю, 
які не досягли пенсійного віку. 
Інформація за телефоном 
(067)755-50-64.
Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування, з/п 8 
000 грн. Автоклектрик з ремон-
ту електроустаткування ван-
тажних автомобілів. Довідки за 
телефонами (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.
Слюсар-електромонтажник, 
з/п 6 500 грн. Монтує, складає, 
регулює та здає складні вузли 
електричних машин на різних 
верстатах. Додаткова інфор-
мація за телефоном (056)734-
96-60, (067)755-50-64.
Токар, з/п 10 000 грн. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056)734-96-56, (067)755-50-
64.
Тренер-викладач з виду 
спорту (спортивної школи, 
секції і т. ін.), з/п 6 550 грн. 
Тренер-викладач -»Шашки» 
(не нижче 1 спортивного ро-
зряду). з/п+надбавки, які за-
лежать від стажу, звання і 
т.д. Додаткова інформація за 
телефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.
Фахівець з публічних за-
купівель, з/п 8 000 грн. Знан-
ня документації, що стосуєть-
ся державних закупівель та 
системи Prozorro. Додаткова 
інформація за телефоном 
(067)755-50-64.
Штабелювальник металу, з/п 
10 000 грн. Переміщення, укла-
дання, штабелювання, упаков-
ка і завантаження металу, труб 
і готової продукції. Довідки за 
телефоном (056)73494-59, 
(067)755-50-64.
Юрисконсульт, з/п 7 000 грн. 
Представництво інтересів в 
судах та органах державної 
влади України, міжнародних 
судах. Досконале володіння 
українською та англійською 
мовами, особи з інвалідні-
стю, які не досягли пенсійного 
вікуДодаткова інформація за 
телефоном (056)734-96-60, 
(067)755-50-64.

Вакансії Павлоградського 
міськрайонного центру зай-
нятості

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

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування електро-
устаткування, з/п 13 242 грн. 
Обслуговування силових та 
освітлювальних електроуста-
новок зі складними схемами 
включення. Виконання робіт 
щодо розборки та капіталь-
ного ремонту електрооблад-
нання різного призначення, 
всих типів та габаритів. Досвід 
роботи 1-3 років. Наявність 5 
розряду. Наявність не нижче ІІІ 
кваліфікаційної групи по ПТЕ 
та ПБЕЕП установок спожи-
вачів.

Вакансії Дніпровської 
служби зайнятості

Головний державний по-
датковий ревізор-інспектор, 
з/п 12 650 грн. Забезпечення 
повноти обліку платників по-
датків, сплата податків, зборів 
з фізичних осіб. Додаткова 
інформація за телефоном 
(067)755-50-64.
Економіст, з/п 7 000 грн. Оцін-
ка економічних показників. 
Додаткова інформація за теле-
фоном (067)755-50-64.
Електрогазозварник, з/п 13 
075 грн. Додаткова інформація 
за телефоном (056)734-96-60, 
(067)755-50-64.
Електромеханік з випроб-
увань та ремонту електро-
устаткування, з/п 6 300 грн. 
Діагностика, ремонт та техніч-
не обслуговування портатив-
них електростанцій. Особи з 
інвалідністю, які не досягли 
пенсійного віку. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056)734-94-59.
Енергетик, з/п 10 000 грн. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.
Завантажувач-вивантажувач 
харчової продукції, з/п 8 100 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном (056)734-96-56, 
(067)755-50-64.
Завідувач господарства, з/п 
8 000 грн. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (056)734-
96-56, (067)755-50-64.
Заступник начальника від-
ділу, з/п 9 250 грн. Заступник 
начальника відділу мистецтв, 
освіти, культурно-дозвіллєвої 
діяльності та організаційно-ка-
дрової роботи, досвід роботи 
2 роки на посадах державної 
служб. Додаткова інформація 
за телефоном (067)755-50-64.
Заточувальник, з/п 16 000 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.
Зварник, з/п 10 000 грн. Звар-
ник - на полуавтомат. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(067)755-50-64.
Інженер з охорони праці, з/п 
7 000 грн. Старший спеціаліст 
з охорони праці. Обов’язково 
мати резюмеДодаткова інфор-
мація за телефоном (056)734-
96-56, (067)755-50-64.
Інженер з проектно-кошто-
рисної роботи, з/п 6 400 грн. 
Знання програми АВК, скла-
дання кошторисної докумен-
тації, договірних цін, актів 
виконаних робіт, довідок про 
вартість виконаних робіт, осо-
би з інвалідністю, які не досяг-
ли пенсійного віку. Додаткова 
інформація за телефоном 
(067)755-50-64.
Інженер-програміст, з/п 14 
000 грн. Написання програм 
на обробку деталей на вер-
статах з програмним керуван-
ням. Додаткова інформація 
за телефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.
Інженер-проектувальник, з/п 
15 000 грн. Робота в програмі 
AvtoCad Credo Знак, Credo 
Родон, Givil AvtoCad. Проек-
тування автомобільних доріг, 
споруд, транспортних споруд, 
розв’язок. Додаткову інформа-
цію по вакансії можна отрима-
ти за телефоном (067) 755-50-
64 - Юлія Олегівна.
Інспектор фінансовий, з/п 12 
000 грн. Проведення роз`яс-
нювальної роботи відносно 
діяльності трирівневої пенсій-
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