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Кондитерському підприємству, у зв’язку з
відкриттям нового цеху, терміново потрібні:

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

ПIДСОБНИЙ РОБIТНИК
ВАНТАЖНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ (ЖІНКИ)
м. Днiпро, вул. Океанська, 4
В детский сад в центре
требуется

тел. (050)489-77-93
В Херсонскую обл.,
пос. Железный порт

В пансионат «Адмирал» требуются:

ГОРНИЧНЫЕ
ОФИЦИАНТЫ
ПОМОЩНИК ПОВАРА
ПРАЧКА
АНИМАТОРЫ
БАРМЕН
ОХРАННИКИ

ПОВАР
096-626-04-02
099-742-21-27

3-разовое питание и проживание

приглашает на работу:

Менеджера
по бронированию

Приватному дитячому
садку на ж/м “Тополя” потрібні:

Вихователь,з/п9000грн. Водитель
погрузчика
Няня,з/п7000грн.
Êóõàð,з/пот7500грн. м/р:Грузчик
пр. Богдана Хмельницкого, 222
тел. 067-565-57-64

098-532-28-58

Терміново потрібен

На деревообрабатывающее
производство требуются:

ВАНТАЖНИК
тел. (050)489-77-93

На постоянную работу требуется

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

050-729-32-51

(066)725-91-45

Запрошуємо на роботу:

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

(Донецьке шосе)

Предприятию на постоянную
работу требуются:

(знание англ. языка)

КОНСТРУКТОР

столярных изделий

МАЛЯР
СБОРЩИК МЕБЕЛИ
СТОЛЯР
ЭЛЕКТРИК
067-485-52-88

Р О Б О ТА
вул. Робоча, 67
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Кассиров
Плотника
Поваров
Кухонных
работников
Официантов
Горничных
Компания предлагает:
- гибкий график работы
- своевременную
оплату труда
- бесплатные обеды

067-611-13-23

Êàñèðà Провiзорiв
Ïðîäàâöÿ Фармацевтiв
Êóõàðÿ
Îõîðîíöÿ

Касир
Продавець
Кухар
Пекар

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

066-103-10-12

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

тел. 095-936-65-10

Автотранспортному
предприятию требуются:

Электрикпневматик
Водитель кат.Е
на самосвал DAF

З/п от 20000 грн.
База находится на Левом берегу
звонить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00

098-970-94-05
Предприятию требуются:

Бухгалтер
Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

(067)950-55-00

Требуются

ГРУЗЧИКИ

на склад

(п. Мелиоративный)
посменный график
з/п 8300 грн.
есть бесплатный
корпоративный
транспорт

067-553-71-25
063-748-58-58

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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Предприятию
требуется:

ВОДИТЕЛЬ
автокрана
Кран 20 тонн

ПРЕДПРИЯТИЮ

ГРУЗЧИКИ
на склады
по ул. Винокурова
(левый берег)
по ул. Юдина
(правый берег)

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

ВОДИТЕЛЬ
дальнобойщик
з/п 20000-22000 грн.
гр/р:понедельник-пятница

(067)512-35-31
На деревообрабатывающее
производство требуются:

КОНСТРУКТОР

столярных изделий

МАЛЯР
СБОРЩИК МЕБЕЛИ
СТОЛЯР
ЭЛЕКТРИК
067-485-52-88
Требуются

ВІДКРИТО ВАКАНСІЇ

ЛЮДИ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ МОЛОДЫЕ
для работы
в службе охраны
ДВІРНИКІВ
з/п від 5500 грн. за 15 змін

з/п от 550 до 900 грн./сутки
с предоставлением тренировок
у проф. инструкторов

тел. (067)233-80-23

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

Предприятию на постоянную
работу требуются:

Охоронна фірма
запрошує на роботу
в місті Дніпро:

Водитель
погрузчика

Грузчик
м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

098-532-28-58

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

095-664-48-50

грузчикисортировщики
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
Запрошуємо на роботу
(пр. Миру, 61 А)

Касир
Продавець
Охоронець
Кухар
066-103-10-12
2

ÄËß ÌÎËÎÄ²

требуется

067-562-03-46
Требуются
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Запрошуємо на роботу
ТЦ"(Неоплаза")

Пекаря
Кухаря
Старшого
продавця

Продавця
Охоронника
098-004-56-92

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для работы в службе охраны, з/п
от 550 до 900 грн./сутки, с
предоставлением
тренировок у профессиональных инструкторов, позвонить: +38(099)298-71-70 ,
+38(097)662-02-62
Работа для студентов (сезон), компания предлагает:
гибкий график работы, своевременную оплату труда,
бесплатные обеды, позвонить: +38(067)611-13-23
Работа студентам, з/п от
6000 грн., свободный график, карьерный рост, срочно!, 5 вакантных мест,
Евгений Анатольевич, позвонить:
+38(056)789-0803 , +38(063)841-54-99 ,
+38(050)903-79-83
СВАРЩИК, возможно обучение, жилье и питание бесплатные, полный соцпакет,
район работы - Днепропетровская обл., с. Грушевка,
позвонить: +38(050)588-3488 , +38(067)776-80-55
Сотрудники на аптечный
склад, место работы: Левый
берег, о/р не требуется, высокая з/п без задержек, официальное трудоустройство,
соцподдержка за счет компании, комфортное рабочее
место, развозка, позвонить:
+38(067)443-32-52
Шаурмисты с опытом работы, можно без опыта. Обучаем. Стабильный график,
хорошая зарплата, сменный
график: день-ночь, позвонить: +38(097)219-79-59 ,
Ольга
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ÔÀÕ²ÂÖ²

АГРОНОМ, с о/р с овощами
жилье и питание бесплатные, полный соцпакет, район
работы - Днепропетровская
обл., с. Грушевка, позвонить: +38(050)588-34-88 ,
+38(067)776-80-55
Інженер з охорони праці,
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Інженер з постачання, соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
КОНСТРУКТОР столярных
изделий, на деревообрабатывающее производство, позвонить: +38(067)485-52-88

03 ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Бухгалтер, соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
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Вихователь, з/п 9000 грн.,
приватному дитячому садку
на ж/м “Тополя”, зателефонувати: +38(067)565-57-64
Няня, з/п 7000 грн., приватному дитячому садку на ж/м
“Тополя”, зателефонувати:
+38(067)565-57-64
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Провізори, в національну
аптечну мережу, у зв’язку з
розширенням штату, робота
постійна. Район вул. Лагірна,
вул. Бальзака, вул. Багговутівська. Офіційне працевлаштування, високий рівень
зарплати, повний соціальний пакет, зателефонувати:
080-050-88-48 , +38(067)56765-11 , +38(050)423-76-75 ,
Юлія.
Сотрудники на аптечный
склад, место работы: Левый
берег, о/р не требуется, высокая з/п без задержек, официальное трудоустройство,
соцподдержка за счет компании, комфортное рабочее
место, развозка, позвонить:
+38(067)443-32-52
Фармацевти, в національну
аптечну мережу, у зв’язку з
розширенням штату, робота
постійна. Район вул. Лагірна,
вул. Бальзака, вул. Багговутівська. Офіційне працевлаштування, високий рівень

зарплати, повний соціальний пакет, зателефонувати:
080-050-88-48 , +38(067)56765-11 , +38(050)423-76-75 ,
Юлія.

10 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Агентство
недвижимости
набирает штат сотрудников,
з/п от 20000 грн., опыт работы не обязателен, обучение,
карьерный рост, график работы гибкий, Срочно!, 5 мест,
позвонить:
+38(056)78908-03 , +38(063)841-54-99 ,
+38(050)903-79-83 , Евгений
Анатольевич.
В офіс потрібен помічник
керівника. Досвід 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.
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ÒÎÐÃ²ÂËß

Касир, вул. Калинова, 9а, зателефонувати: +38(096)61276-14
Касир, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(095)93665-10
Касир, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)10310-12
Касир, пр. Миру, 61А, зателефонувати:
+38(066)10310-12
Касир,
р-н
Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
Кассир, компания предлагает: гибкий график работы,
своевременную оплату труда, бесплатные обеды, позвонить: +38(067)611-13-23
Продавець гастрономії, 12
квартал,
зателефонувати:
+38(099)658-16-60
Продавець, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)65816-60
Продавець, вул. 20 років
Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(099)658-16-60
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Продавець, вул. Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(096)612-76-14
Продавець, вул. Набережна
Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(095)832-30-08
Продавець,
вул.
Робоча, 67, зателефонувати:
+38(095)936-65-10
Продавець,
Донецьке
шосе,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Продавець, пр. Героїв (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(095)832-30-08
Продавець,
пр.
Миру,
61А,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Продавець, просп. Б. Хмельницького, 36, зателефонувати: +38(067)136-77-47
Продавець, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
Продавець, р-н пр. Гагаріна,
ТЦ «Нагорный», зателефонувати: +38(066)112-86-65
Продавець,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92
Співробітник з досвідом роботи в торгівлі, т.098-438-9149, 099-209-09-01
Стабільна робота/підробіток
в офісі торгівельної організації, т.098-720-74-53
Старший продавець, 12
квартал,
зателефонувати:
+38(099)658-16-60
Старший продавець, вул.
20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(099)65816-60
Старший продавець, ТЦ
«Неоплаза», зателефонувати: +38(098)004-56-92
Торговые агенты в крупную компанию, з/п от 8000
грн., карьерный рост, гибкий график, Срочно!, позвонить: +38(056)789-08-03 ,
+38(063)841-54-99 , Евгений
Анатольевич.
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ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

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

Дріжджовики, ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
Кондитери,
ПрАТ
„Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
Кухар, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)658-1660
Кухар, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(095)832-30-08
Кухар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(095)93665-10

Пекар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(095)93665-10
Пекар, пр. Героїв (ж/м Перемога, 4), зателефонувати:
+38(095)832-30-08

Підробіток 3-4 години в
день. Дохід до 400 грн. в
день, т.097-403-11-01, 066377-81-89

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

Кухар, р-н пр. Гагаріна, ТЦ
«Нагорный», зателефонувати: +38(066)112-86-65
Кухар, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(098)00456-92
Кухар-м’яса, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
Обвальник, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)65816-60
ОФИЦИАНТЫ, в пансионат
«Адмирал», 3-разовое питание и проживание, позвонить: +38(050)729-32-51
Официанты,
компания
предлагает: гибкий график
работы,
своевременную
оплату
труда,
бесплатные
обеды,
позвонить:
+38(067)611-13-23
Пекар, вул. Акінфієва, 9, р-он
парку Шевченка, зателефонувати: +38(067)250-17-10
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Бухгалтера
Інженера
із постачання

Інженера
з охорони праці

Кухар, з/п от 7500 грн., приватному дитячому садку на
ж/м “Тополя”, зателефонувати: +38(067)565-57-64

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

работа на производственном
участке

ПрАТ«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
прийме на роботу

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

ПОМОЩНИК ПОВАРА, в
пансионат «Адмирал», 3-разовое питание и проживание,
позвонить: +38(050)729-3251
Тiстороби, ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу
№9”,
зателефонувати:
+38(056)794-06-92
,
+38(067)634-15-95

Слюсаря з ремонту
рухомого складу

Слюсаря з ремонту
дизелів

Електромонтера
Слюсар КВП
Слюсаря з ремонту
верстатного та кранового
обладнання

ð-í ðîáîòè: ì.

Äí³ïðî

Ãð/ð: ïîäîáîâèé (1/2)
äåííèé (2/2)

096-960-15-15
096-461-81-69
Предприятию требуется:

- МАШИНИСТ
автокрана
ПОДСОБНЫЙ
рабочий
вахта: 20/10
з/п почасовая, высокая
официальное трудоустройство
жильё и питание предоставляется

тел. 066 892 57 39
Підприємству потрібні:

Водiй, кат. С,Е
Слюсар з ремонту вантажних

Механiкаенергетика
Слюсаря з ремонту

авто вiд 13 тонн та спецтехнiки

компресорiв i
турбокомпресорiв

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

Слюсаря з топливноi
апаратури

Газоелектрозварник
з досвiдом роботи

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

Машиніста
тепловозу
Шліфувальника

Запрошуємо на роботу:
р-н Донецького шосе

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

ОХОРОНЦІВ

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

тел. 066-103-10-12

Формувальники
тiста,
ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
Шаурмисты с опытом работы, можно без опыта. Обучаем. Стабильный график,
хорошая зарплата, сменный
график: день-ночь, позвонить: +38(097)219-79-59 ,
Ольга
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äîðîæíûõ çíàêîâ

Пекар,
р-н
Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
Пекар, р-н пр. Гагаріна, ТЦ
«Нагорный», зателефонувати: +38(066)112-86-65

Êàñèð-îö³íþâà÷
Ç/ï â³ä 10000 ãðí.

òåë. (056)789-35-63
(067)565-00-13
(067)563-46-65

Повар, в детский сад в центре, позвонить: +38(096)62604-02 , +38(099)742-21-27

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

ÏÎÊËÅÉÙÈÊ

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

Кухар, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)10310-12

Кухар, пр. Миру, 61А, зателефонувати:
+38(066)10310-12

ТРЕБУЕТСЯ

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

КЛАДОВЩИК, график работы: посменно, м/р: с. Партизанское,
Днепровский
район, доставка транспортом предприятия, позвонить: +38(096)730-94-23 ,
+38(067)791-93-45
www.t-rezerv.dp.ua

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó "ÂÎ ÏÌÇ” ³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà
íà ïîñò³éíó ðîáîòó
ïîòð³áí³

Âåðñòàòíèêè
Ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðè âåðñòàò³â ç ÏÓ
Åëåêòðîìîíòåðè
çàïðîøóþòüñÿ
Ñëþñàð-ñàíòåõí³ê
³íâàë³äè
Ãàëüâàíèê
²²² ãðóïè
Åëåêòðîåðîç³îí³ñò
Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè.
Â³ää³ë êàäð³â ÄÏ "ÂÎ ÏÌÇ": âóë. Êðèâîð³çüêà, 22, êàá.14
òåë. äëÿ äîâ³äîê 33-67-01, 34-39-18 (ñ 9.00 äî 16.00)
ПрАТ „Дніпропетровському хлібозаводу №9” потрібні:

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

Требуются

МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ
для работы

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

з/п от 550 до 900 грн./сутки
с предоставлением тренировок
у проф. инструкторов

ПРОДАВЦIВ
ПРИБИРАЛЬНИКІВ

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

067-136-77-47

Требуются

Запрошуємо на роботу

в службе охраны

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

ГРУЗЧИКИ

Прибиральницю
на склад Вантажника
(п. Мелиоративный)
Пекаря
посменный график
з/п 8300 грн.
есть бесплатный
корпоративный
транспорт

АГРОНОМ
с о/р с овощами
СВАРЩИК

с о/р, возможно
обучение

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

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

Продавця
В бетонный цех
Кухарятребуются
м’яса
РАЗНОРАБОЧИЕ
Пекаря (066)725-91-45
Касира
СДАМ В АРЕНДУ
Вантажника АВТОМОБИЛЬ
Кухаря
(изготовление, установка еврозаборов)

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

067-632-62-54

Кондитерському підприємству, у зв’язку з
відкриттям нового цеху, терміново потрібні:

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

ПIДСОБНИЙ РОБIТНИК
ВАНТАЖНИК
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ (ЖІНКИ)
м. Днiпро, вул. Океанська, 4

тел. (050)489-77-93
4

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

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

р-он Парус-Комунар

ВАНТАЖНИК

Водій-далекобійник.
Без
шкідливих звичок, чесний,
порядний. Досвід роботи
на груз. DAF, Scania, причепи-тенти (штора), двадцятки. Повна зайнятість, по
Україні. Достойна З/П, зателефонувати: +38(095)28651-99 , пн.-птн. 8:00-16:00,
Ірина

067-250-17-10

Запрошуємо на роботу

Терміново потрібен

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

067-553-71-25
063-748-58-58

067-622-78-78
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ВОДИТЕЛЬ дальнобойщик,
з/п 20000-22000 грн., гр./р.:
понедельник-пятница, позвонить: +38(067)512-35-31
Водитель
погрузчика,
предприятию на постоянную работу, м/р: пр. Богдана
Хмельницкого, 222, позвонить: +38(098)532-28-58
Водитель, кат. ВС, позвонить: +38(050)713-20-04
ВОДИТЕЛЬ, кат. Е или С,
на постоянную работу, возможно иногородние, ул.Калиновая,
87,
позвонить:
+38(066)725-91-45
Водій для роботи в літній
період на морі. Комунікабельність, активність, грамотна мова, зателефонувати: +38(050-)04-01-40
Водій, категорії Е на самоскид DAF, з/п від 20000 грн.,
база знаходиться на лівому березі, зателефонувати:
+38(098)970-94-05 , дзвонити пн.-пт. з 9.00 до 17.00.
СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ, под план для работы в такси, АВТО: ЗАЗ Vida,
Рено Логан, Киа, Хюндай, позвонить: +38(067)632-62-54

тел. (050)489-77-93
Предприятию требуется:

- МАШИНИСТ
автокрана
ПОДСОБНЫЙ
рабочий
вахта: 20/10
з/п почасовая, высокая
официальное трудоустройство
жильё и питание предоставляется

тел. 066 892 57 39

15

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Газоелектрозварник,
з
досвiдом роботи, графiк роботи: 07:30-17:30, мiсце роботи: м. Пiдгордне, Днiпропетровська область, зателефонувати: +38(097)788-04-12 ,
(050)706-18-00
www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
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
„Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
Електрик-пневматик, категорії Е на самоскид DAF, з/п
від 20000 грн., база знаходиться на лівому березі, зателефонувати: +38(098)97094-05 , дзвонити пн.-пт. з 9.00
до 17.00.
Електроерозіоніст
відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)3367-01 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
Електромонтер,
повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Електромонтери,
відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)3367-01 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
МАЛЯР, на деревообрабатывающее производство, позвонить: +38(067)485-52-88
Машиніст тепловозу, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом
з проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Механік-енергетик, повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Начальник зміни, ПрАТ
„Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
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 производственную линию, на линию
по переработке полимеров,
график работы: посменно,
м/р: с. Партизанское, Днепровский район, доставка
транспортом предприятия,
позвонить: +38(096)730-9423 , +38(067)791-93-45
Пакувальники, ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
Підробіток для чоловіків та
жінок, т.068-029-07-42, 066607-36-90
Прачка, компания предлагает: гибкий график работы,
своевременную оплату труда, бесплатные обеды, позвонить: +38(067)611-13-23
РАЗНОРАБОЧИЕ, в бетонный цех, изготовление, установка еврозаборов, позвонить: +38(066)725-91-45
РОБОЧІ НА ЛІНІЮ, чоловіки, жінки, бажано до 45
років, жінки, кондитерському підприємству, у зв’язку з
відкриттям нового цеху, терміново!, м. Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати:
+38(050)489-77-93
СБОРЩИК МЕБЕЛИ, на
д е р е во о б р а бат ы ва ю ще е
производство,
позвонить:
+38(067)485-52-88
СВАРЩИК, с о/р, возможно
обучение, жилье и питание
бесплатные, полный соцпакет, район работы - Днепропетровская обл., с. Грушевка, позвонить: +38(050)58834-88 , +38(067)776-80-55
Слюсар з ремонту вантажних авто вiд 13 тонн та
спецтехнiки,
зателефонувати: +38(097)788-04-12 ,
(050)706-18-00
Слюсар з ремонту верстатного та кранового обладнання, повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Слюсар з ремонту дизелів,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50

№18(733) 12.05.21-18.05.21

ÐÎÁÎÒÀ
Слюсар з ремонту рухомого складу, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Слюсар з топливної апаратури, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Слюсар КВП, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Слюсарі-ремонтники, відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати:
+38(0562)3367-01 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
Слюсар-сантехнік,
відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)3367-01 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
Станочники, відділ кадрів
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)33-67-01 ,
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
СТОЛЯР, на деревообрабатывающее производство, позвонить: +38(067)485-52-88
Токарі на ДИП-500. Лівий
берег. Оплата відрядна,
щотижнева, зателефонувати: +38(097)075-96-28 ,
+38(066)571-02-74.
Формовщик ручной формовки (литье металлов),
Левый Берег, опыт работы,
позвонить: +38(095)712-0289
Шліфувальник,
повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
ЭЛЕКТРИК, на деревообрабатывающее производство,
позвонить: +38(067)485-5288

Электрогазосварщик, опыт
работы, Лев. Берег, позвонить: +38(067)631-84-44
Слюсар з ремонту компресорів і турбокомпресорів,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50

Охоронці. Терміново! Вакансій багато. Графік роботи:
восьмигодинна п`ятиденка,
вахта, доба/дві, нічні зміни.
З/п своєчасно, т.067-566-9450, 099-383-54-26.
ОХРАННИКИ, в пансионат
«Адмирал», 3-разовое питание и проживание, позвонить: +38(050)729-32-51
Терміново!
Водій-охоронець в групу швидкого реагування. Чоловіки 25-45 років.
Гарна фізична підготовка.
Служба в ВСУ та правових
органах, водійське посвідчення категорії Б Гр/р: доба/
дві, нічні зміни, т.067-566-9450, 099-383-54-26.
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Охоронець,
пр.
Миру,
61А,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Охоронець, р-н Донецького шосе, зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Охоронник, вул. Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(096)612-76-14
Охоронник,
Донецьке
шосе,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Охоронник, пр. Героїв (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(095)832-30-08
Охоронник,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92
ОХОРОНЦІ, в охоронну фірму в місті Дніпро, чоловіки/
жінки, від 20 до 50 років,
своєчасна виплата заробітної плати, соціальний пакет,
забезпечення
фірменним
одягом,
зателефонувати:
+38(095)664-48-50
Охоронці, м. Дніпро, гр. роботи 1/2, 1/3, заробітна плата від 800 грн./зміна+премії,
офіційне працевлаштування, соцпакет, зателефонувати: +38(098)410-71-51 ,
+38(050)442-87-44
Охоронці,
охоронному
підприємству, графік роботи: подобово і вахтовим
методом,
зателефонувати:
+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08

№18(733) 12.05.21-18.05.21

ВОДИТЕЛЬ

Место работы: Левый берег

кат. Е или С
возможно иногородние

на аптечный склад

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

067-443-32-52

Запрошуємо на роботу

Продавця
Вантажника
Старшого
продавця
Звертатися за тел.

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

АГРОНОМ, с о/р с овощами
жилье и питание бесплатные, полный соцпакет, район
работы - Днепропетровская
обл., с. Грушевка, позвонить: +38(050)588-34-88 ,
+38(067)776-80-55
Активним пенсіонерам робота. Офіс, т.097-323-87-21,
095-169-35-76.

Вантажник, вул. Акінфієва,
9, р-он парку Шевченка, зателефонувати: +38(067)25017-10
Вантажник, зателефонувати: +38(050)489-77-93
ВАНТАЖНИК, кондитерському підприємству, у зв’язку з
відкриттям нового цеху, терміново!, м. Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати:
+38(050)489-77-93
Вантажник, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78

ул.Калиновая, 87

(066)725-91-45
Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А
вул. Урицького, 6А

Кухаря
Продавця
Прибиральника

099-658-16-60

095-832-30-08

Охоронці

Запрошуємо на роботу

м. Дніпро

Графік роботи 1/2, 1/3
заробітна плата

12 квартал

3-разовое питание и проживание

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

050-729-32-51

099-658-16-60

Автотранспортному
предприятию требуются:

Охоронному
підприємству потрібні

Электрикпневматик
Водитель кат.Е

ОХОРОНЦІ

від

800 грн. за зміну + премія

Офіційне працевлаштування, соцпакет

098-410-71-51
В Херсонскую обл.,
пос. Железный порт

В пансионат «Адмирал» требуются:

ГОРНИЧНЫЕ
ОФИЦИАНТЫ
ПОМОЩНИК ПОВАРА
ПРАЧКА
АНИМАТОРЫ
БАРМЕН
ОХРАННИКИ

АНИМАТОРЫ, в пансионат
«Адмирал», 3-разовое питание и проживание, позвонить: +38(050)729-32-51
Вантажник, вул. 20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(099)658-16-60

На постоянную работу требуется

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

вул. 20 рокiв Перемоги, 43Д
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МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для работы в службе охраны, з/п
от 550 до 900 грн./сутки, с
предоставлением
тренировок у профессиональных инструкторов, позвонить: +38(099)298-71-70 ,
+38(097)662-02-62

требуются

на самосвал DAF

З/п от 20000 грн.
База находится на Левом берегу
звонить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

098-970-94-05

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

В с. Орловщина требуются:

Запрошуємо на роботу:
вул. Калинова, 9А

РАБОЧИЕ
- зарплату,
- хорошие условия
проживания и питания

ОХОРОННИКА
ПРОДАВЦЯ
КАСИРА

067-632-16-70

тел. (096)612-76-14

по уходу за с/х животными,
без вредных привычек
Обеспечиваем:

ГОРНИЧНЫЕ, в пансионат
«Адмирал», 3-разовое питание и проживание, позвонить: +38(050)729-32-51
Горничные, компания предлагает: гибкий график работы, своевременную оплату
труда, бесплатные обеды,
позвонить: +38(067)611-1323
www.t-rezerv.dp.ua

Запрошуємо на роботу
пр. Олександра Поля, 11

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ПАКУВАЛЬНИКИ

067-136-77-47

(067) 507-94-95

та

з/п від 5200 грн., 15 змін
спецодяг, соц. пакет
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ПрАТ«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
прийме на роботу

Бухгалтера
Інженера
із постачання

Інженера
з охорони праці

Слюсаря з ремонту
рухомого складу

Слюсаря з ремонту
дизелів

Електромонтера
Слюсар КВП
Слюсаря з ремонту
верстатного та кранового
обладнання

Механiкаенергетика
Слюсаря з ремонту
компресорiв i
турбокомпресорiв

Слюсаря з топливноi
апаратури

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

Предприятию требуются:

РАБОЧИЕ

на линию по переработке
полимеров

ОПЕРАТОРЫ
на производственную линию

КЛАДОВЩИК
график работы: 2/2
график работы: посменно
м/р: с. Партизанское,
Днепровский район
доставка транспортом
предприятия

(096) 730-94-23
(067) 791-93-45
Предприятию требуются:

Бухгалтер
Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

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

(067)950-55-00

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

Запрошуємо на роботу

Кухаря
Продавця
Пекаря
066-112-86-65
Підприємству потрібні:

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

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

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

пр. Героїв (ж/м Перемога, 4)

Продавця
Пекаря
Охоронника
Прибиральника
(095) 832-30-08
Національна аптечна мережа
у зв'язку з розширенням штату
запрошує на постійну роботу

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

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

Грузчик, предприятию на
постоянную работу, м/р: пр.
Богдана Хмельницкого, 222,
позвонить: +38(098)532-2858
ГРУЗЧИКИ на склад (п.
Мелиоративный)
посменный график, з/п 8300 грн.,
есть бесплатный корпоративный транспорт, позвонить:
+38(067)553-71-25,
+38(063)748-58-58
ГРУЗЧИКИ на склады, по ул.
Винокурова (левый берег),
по ул. Юдина (правый берег),
позвонить: +38(096)626-0402 , +38(099)742-21-27

ÐÎÁÎÒÀ
Підробіток. Дохід до 500
грн. в день, т.067-793-07-89,
050-629-80-66.
ПРАЧКА, в пансионат «Адмирал», 3-разовое питание
и проживание, позвонить:
+38(050)729-32-51
Прибиральник, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул.
Урицького, 6А, зателефонувати: +38(095)832-30-08

ДВІРНИКИ, з/п від 5500-7000
грн. за 15 змін, зателефонувати: +38(067)233-80-23

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

Касир-оцінювач, в ломбард,
з/п від 10000 грн., р-н роботи:
м. Дніпро, знання ПК обов’язкове, графік роботи: подобовий (1/2), денний (2/2), зателефонувати:
+38(096)96015-15 , +38(096)461-81-69

Прибиральник, просп. Б.
Хмельницького, 36, зателефонувати: +38(067)136-7747

Няня, з/п 7000 грн., приватному дитячому садку на ж/м
“Тополя”, зателефонувати:
+38(067)565-57-64
ПIДСОБНИЙ РОБТIНИК, кондитерському підприємству,
у зв’язку з відкриттям нового
цеху, терміново!, м. Днiпро,
вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93
Пакувальники, ПрАТ „Дніпропетровському
хлібозаводу №9”, зателефонувати: +38(056)794-06-92 ,
+38(067)634-15-95
ПАКУВАЛЬНИКИ, Терміново!, з/п від 5200 грн. за 15
змін, спецодяг, соцпакет, зателефонувати: +38(067)50794-95
Підробіток в офісі, від 18
років. Без обмежень віку.
Оплата гідна,, т.098-720-7453.

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п від
5500 грн. за 15 змін, зателефонувати: +38(067)233-8023
ПРИБИРАЛЬНИЦІ,
Терміново!, з/п від 5200 грн. за 15
змін, спецодяг, соцпакет, зателефонувати: +38(067)50794-95
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, жінки,
кондитерському
підприємству, у зв’язку з відкриттям
нового цеху, терміново!, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93
Прибиральниця, вул. Акінфієва, 9, р-он парку Шевченка,
зателефонувати:
+38(067)250-17-10
Работа для студентов (сезон), компания предлагает:
гибкий график работы, своевременную оплату труда,
бесплатные обеды, позвонить: +38(067)611-13-23

РАБОЧИЕ, на линию по переработке полимеров, график работы: посменно, м/р:
с. Партизанское, Днепровский район, доставка транспортом предприятия, позвонить: +38(096)730-94-23 ,
+38(067)791-93-45
РАБОЧИЕ, по уходу за с/х
животными, в с. Орловщина, без вредных привычек,
обеспечиваем:
зарплату,
хорошие условия проживания и питания, позвонить:
+38(067)632-16-70
Робота або підробіток.
Від пенсіонера до студента.
Можлива віддалена робота –
on-line. Від 500 грн. в день, т.
096-259-07-76
Робота для активних пенсіонерів, т.098-438-91-49, 099209-09-01
СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ, под план для работы в такси, АВТО: ЗАЗ Vida,
Рено Логан, Киа, Хюндай, позвонить: +38(067)632-62-54
Співробітник в зворушливий зоопарк. Вимоги: доброзичливість,
комунікабельність, цікавість та любов до
тварин, грамотна мова. Ветеринарні знання та навики,
досвід роботи з тваринами
вітаються,
зателефонувати: +38(050)604-01-40
Шаурмисты с опытом работы, можно без опыта. Обучаем. Стабильный график,
хорошая зарплата, сменный
график: день-ночь, позвонить: +38(097)219-79-59 ,
Ольга

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë
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ÐÎÁÎÒÀ
Вакансії Дніпровської
Вакансіі
службиДніпровського
зайнятості міського центру зайнятості

За більш детальною інформацією за кожною із наведених вакансій звертатися за
телефоном (056)734-94-58,
(067)755-50-64.
Агент страховий, з/п 7 000
грн. Проведення бесід з населенням щодо фінансового
захисту життя людей, членів
їх родини та членів колективів
підприємств. Детально за номером телефону: (067)755-5064 відділ рекрутингу.
Бібліотекар, з/п 8 100 грн.
Бібліотекар 1 категорії. Доплата за вислугу років. Додаткова інформація за телефоном
(056)734-96-60, (067)755-5064.
Бухгалтер (з дипломом магістра), з/п 8 000 грн. Ведення
бухгалтерського обліку, перевірка фінансової звітності.
Володіння програмою «1-С».
Особи з інвалідністю, які не
досягли пенсійного віку. Додаткова інформація за телефоном
(056)734-94-59, (067)755-5064.
Вальцювальник
(холодноштампувальні 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 телефоном
(056)734-96-56,
(067)755-50-65.
Вихователь-методист, з/п 6
275 грн. Володіння ПК, українська мова. Додаткова інформація за телефоном (056)73496-60, (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 телефоном
(056)734-94-59,
(067)755-50-64
Газозварник, з/п 12 000 грн.
Додаткова інформація за телефоном (067)755-50-64.
Геодезист, з/п 20 000 грн.
Додаткова інформація за телефоном
(056)734-96-56,
(067)755-50-64.
Головний бухгалтер, з/п 15
000 грн. Досвід роботи в сільському господарстві. Додаткова інформація за телефоном
(056)734-94-59, (067)755-5064.

ÐÎÁÎÒÀ
“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.
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îô³ñ 412
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Òèðàæ 10000

Ôîðìàò À3

Головний державний податковий ревізор-інспектор,
з/п 12 650 грн. Забезпечення
повноти обліку платників податків, сплата податків, зборів
з фізичних осіб. Додаткова
інформація за телефоном
(067)755-50-64.
Економіст, з/п 7 000 грн. Оцінка економічних показників.
Додаткова інформація за телефоном (067)755-50-64.
Електрогазозварник, з/п 13
075 грн. Додаткова інформація
за телефоном (056)734-96-60,
(067)755-50-64.
Електромеханік з випробувань та ремонту електроустаткування, з/п 6 300 грн.
Діагностика, ремонт та технічне обслуговування портативних 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 телефоном
(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 інформація за телефоном: (056)73496-56, (067)755-50-64.
Заступник начальника відділу, з/п 9 250 грн. Заступник
начальника відділу мистецтв,
освіти, культурно-дозвіллєвої
діяльності та організаційно-кадрової 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. Зварник - на полуавтомат. Додаткова 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 інформація за телефоном (056)73496-56, (067)755-50-64.
Інженер з проектно-кошторисної роботи, з/п 6 400 грн.
Знання програми АВК, складання кошторисної документації, договірних цін, актів
виконаних робіт, довідок про
вартість виконаних робіт, особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку. Додаткова
інформація за телефоном
(067)755-50-64.
Інженер-програміст, з/п 14
000 грн. Написання програм
на обробку деталей на верстатах з програмним керуванням. 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. Проектування автомобільних доріг,
споруд, транспортних споруд,
розв’язок. Додаткову інформацію по вакансії можна отримати за телефоном (067) 755-5064 - Юлія Олегівна.
Інспектор фінансовий, з/п 12
000 грн. Проведення роз`яснювальної роботи відносно
діяльності трирівневої пенсій-
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ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
ної системи. Заключення довгострокових договорів пенсійного призначення. Детально за
номером телефону: (067)75550-64 відділ рекрутингу.
Касир торговельного залу,
з/п
10 300 грн. Обслуговує клієнтів на касі, забезпечує
збереження грошових коштів
(приймає, враховує, видає,
зберігає). Проводить інкасацію
грошових коштів. Підтримує в
чистоті робоче місце і касове
обладнання. Додаткова інформація за телефоном (067)75550-64.
Лікар-ортопед-травматолог,
з/п 7 890 грн. Лікар - ортопед
травматолог дитячий. Додаткова інформація за телефоном (056)734-94-59, (067)75550-64.
Лікар-психіатр, з/п 10 000
грн. Застосування сучасних
методів діагностики, профілактики та лікування психічно
хворих. Додаткова інформація
за телефоном (056)734-94-59,
(067)755-50-64.
Маляр, з/п 8 000 грн. Фарбування виробів. Додаткова
інформація за телефоном
(067)755-50-64.
Машиніст екскаватора одноковшового, з/п 11 530 грн.
Керувати екскаватором одноковшовим (об’ємом ковша 0,25
м.куб) з усіма видами змінного
робочого устаткування. Додаткова інформація за телефоном
(056)734-96-60.
Машиніст крана (кранівник), 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 інформація за телефоном (067)755-5064.
Машиніст-кранівник, з/п 6
500 грн. Машиніст електромостового крану. Додаткова
інформація за телефоном
(067)755-50-64.
Менеджер (управитель), з/п
8 000 грн. Менеджер-аналітик.
Додаткова інформація за телефоном (067)755-50-64.
Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку, з/п 13 500 грн. Забезпечення показників операційної
ефективності відділень, що
входять до ввіреної території,
збільшення доходів, скорочення операційних витрат; Детально за номером телефону:
(067)755-50-64 відділ рекрутингу.
Менеджер (управитель) з туризму, з/п 7 288 грн. Розробка
проектів художнього і технічного оформлення матеріалів,
публікацій, проектів, звітів,
інформаційних і рекламних
матеріалів. Особи з інвалідністю, 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. Додаткова інформація за телефоном
(056)722-23-65, (067)755-5064.
Молодша медична сестра
(мол. мед. брат) (санітарка,
санітарка-прибирал.,
санітарка-буфетниця та ін.),
з/п 6 500 грн. Додаткова інформація за телефоном (067)75550-64.

Налагоджувальник
машин
і автоматичних ліній для
виробництва
виробів
із
пластмас, з/п 10 165 грн. Налагодження і регулювання
роботи: видувних машин для
виробництва порожніх виробів
ємністю від 8 до 60 л з регулюванням товщини стінок виробів. Додаткова інформація
за телефоном (056)734-94-59,
(067)755-50-64.
Начальник відділу, з/п 10 000
грн. Начальник фільтрувальної
станції відділення водопостачання.
Служба в Збройних Силах.
Додаткова інформація за телефоном
(056)734-96-60,
(067)755-50-64.
Оброблювач замовлень, з/п
6 365 грн. Особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного
віку додаткова інформація за
телефоном
(056)734-96-56,
(067)755-50-64.
Оператор верстатів з програмним 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 інструкції, на опалювальний період.
Особи з інвалідністю, які не
досягли пенсійного віку. Додаткова інформація за телефоном
(067)755-50-64.
Оператор поштового зв’язку, з/п 7 000 грн. Приймати
та видавати відправлення.
Розповідати про послуги та
продавати їх. Приймати комунальні платежі (досвід роботи 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’ютером, своєчасне реагування
на спацювання охоронних систем. Додаткова інформація за
телефоном (067)755-50-64.
Оформлювач готової продукції, з/п 8 500 грн. Оформлення готової продукції, працювати 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. Додаткова інформація за телефоном
(067)755-50-64.
Педагог-організатор, з/п 6
500 грн. Оклад+надбавка. Додаткова інформація по телефону (067)755-50-64.
Пекар, з/п 7 000 грн. Графік
роботи: 2/2 по 12 год. (денні
зміни). Контроль випічки хлібобулочних виробів, підтримка
чистоти і порядку на робочому місці, телефон для довідок
(067)755-50-64.
Перукар (перукар - модельєр), з/п 6 500 грн. Майстер стрижки(жіноча,чоловича,дитяча),послуги по доглядуза 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. Інформація за телефоном (067)75550-64.
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Сестра медична (брат медичний) з дієтичного харчування, з/п 7 500 грн. Організація раціонального харчування,
складання меню, контроль
за якістю продуктів та страв.
Додаткова інформація за телефоном
(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 ремонту електроустаткування вантажних 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 інформація за телефоном (056)73496-60, (067)755-50-64.
Токар, з/п 10 000 грн. Додаткова інформація за телефоном
(056)734-96-56, (067)755-5064.
Тренер-викладач з виду
спорту (спортивної школи,
секції і т. ін.), з/п 6 550 грн.
Тренер-викладач
-»Шашки»
(не нижче 1 спортивного розряду). з/п+надбавки, які залежать від стажу, звання і
т.д. Додаткова інформація за
телефоном
(056)734-94-59,
(067)755-50-64.
Фахівець з публічних закупівель, з/п 8 000 грн. Знання документації, що стосується державних закупівель та
системи Prozorro. Додаткова
інформація за телефоном
(067)755-50-64.
Штабелювальник металу, з/п
10 000 грн. Переміщення, укладання, штабелювання, упаковка 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 інвалідністю, які не досягли пенсійного
вікуДодаткова інформація за
телефоном
(056)734-96-60,
(067)755-50-64.
Вакансії
Павлоградського
міськрайонного центру зайнятості
За більш детальною інформацією за кожною із наведених вакансій звертатися за
телефоном +38(0563)26-9516.
Помічник машиніста тепловоза, з/п 12 500 грн. Здійснення контролю за безпекою руху.
Знання і виконування Правила
технічної експлуатації залізниць, інструкції по сигналізації,
руху поїздів і маневрової роботи на залізницях.
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Підписуйтесь
на наш Telegram канал
Актуальні вакансії в режимі реального часу!
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