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ÐÎÁÎÒÀ
№19 (734) 19.05.2021 - 25.05.2021

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Грузчик

Водитель

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

погрузчика

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

На деревообрабатывающее
производство требуются:

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

КОНСТРУКТОР
столярных изделий

МАЛЯР

067-485-52-88

СТОЛЯР

ЭЛЕКТРИК

В Херсонскую обл.,
пос. Железный порт

В пансионат «Адмирал» требуются:

ГОРНИЧНЫЕ

ОФИЦИАНТЫ

ПОМОЩНИК

ПРАЧКА

АНИМАТОРЫ

БАРМЕН

ОХРАННИКИ

ПОВАРА

3-разовое питание и проживание

050-729-32-51

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

тел. 067-565-57-64

Вихователь
Няня

, з/п 9000 грн.

, з/п 7000 грн.

Êóõàð, з/п от 7500 грн.

приглашает на работу:

067-611-13-23

Менеджера

Кассиров

Плотника
Поваров
Кухонных

работников

Официантов
Горничных

1

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

по бронированию
(знание англ. языка)

В детский сад в центре

требуется

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

ПОВАР

м. Дн про, вул. Океанська, 4i

терміново потрібні:

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

ТІСТОРОБ

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

ВАНТАЖНИК

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)(

òåë. (0562) 36-06-18,

(067)522-26-47

потрібні з досвідом роботи:

Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

Місце роботи: смт Самарівка

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
з ремонту металообробних верстат вi

Р ЗНОРОБi

5,6 розряду

на д льницю ГТВ(РТИ)i

ЕЛЕКТРИК

ділянки механічної обробки
МАЙСТЕР

ТЕРМІНОВО

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

Сборщики-ремонтники
деревянных поддонов

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

�

�
�

�
�

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

Успішна команда

Стабільність і надійність

Кар'єра і навчання

Атмосфера краси

В EVA все є:

Запрошуємо на роботу

в нац ональну компан ю:i i

АДМ НІСТРАТОРА

ТОРГОВОГО ЗАЛУ

I

ПРОДАВЦЯ-

КАСИРА

ПРИЙМАЛЬНИКА ТОВАР ВІ

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

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

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

ел

ел

тел.

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

м. Дніпро, ж/м Придніпровськ, вул. 20-річчя Перемоги,

т . 097-041-82-83, 099-773-19-53

м. Синельникове, т . 097-041-82-83,

099-773-19-53

ел

ел

КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

Предприятию требуется

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

ÏÎÂÀÐ
ìó÷íîãî öåõà

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ñ îïûòîì ðàáîòû â

îáùåñòâåííîì ïèòàíèè

ÊÓÕÎÍÍÛÉ
ÐÀÁÎÒÍÈÊ
äëÿ ÷èñòêè îâîùåé

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

Работа для студентов (се-
зон), компания предлагает: 
гибкий график работы, сво-
евременную оплату труда, 
бесплатные обеды, позво-
нить: +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

01

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

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ, 
м. Дніпро, ж/м Придніпровськ, 
вул. 20-річчя Перемоги, зате-
лефонувати: +38(097)041-
82-83, +38(099)773-19-53

КЕРУЮЧИЙ МАГАЗИНОМ, 
м. Синельникове, зателефо-
нувати: +38(097)041-82-83, 
+38(099)773-19-53

02

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

Інженер з охорони праці, 
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

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, по-
звонить: +38(067)485-52-88

03

БУХГАЛТЕР, с опытом ра-
боты в общественном пита-
нии, звонить с 8:00 до 20:00 
+38(067)210-76-36

Бухгалтер, 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

08

Вихователь, з/п 9000 грн., 
приватному дитячому садку 
на ж/м “Тополя”, зателефону-
вати: +38(067)565-57-64

Няня, з/п 7000 грн., приват-
ному дитячому садку на ж/м 
“Тополя”, зателефонувати: 
+38(067)565-57-64

09

У відділення стаціонар са-
нітарка: 5-денка, 8.00-16.00; 
санітарка: сутки/ троє, з/п 
5100 грн., мед. комісія. Пра-
цьовитість, порядність. 

Р-н Героїв Сталінграду, 
т.098-835-84-72, 099-218-72-
02.

10

Агентство недвижимости 
набирает штат сотрудников, 
з/п от 20000 грн., опыт рабо-
ты не обязателен, обучение, 
карьерный рост, график ра-
боты гибкий, Срочно!, 5 мест, 
позвонить: +38(056)789-
08-03 , +38(063)841-54-99 , 
+38(050)903-79-83 , Евгений 
Анатольевич.

В офіс потрібен помічник 
керівника. Досвід роботі не 
обов’язків. Дохід до 12 000 
грн. Обов’язки: відповіді на 
дзвінки, робота з клієнтами,  
нескладна документація, 
т.099-266-92-44, 068-923-63-
10.

МЕНЕДЖЕР по продажам 
стройматериалов, в/о, о/р в 
продажах, желательно нали-
чие автомобиля, позвонить: 
+38(050)361-33-32

Помічник керівника, т.067-
611-72-00, 095-514-13-37

11

Додатковий дохід за 3-5 
годин, т.095-909-43-44, 063-
785-16-36.

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

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

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

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

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

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Грузчик

Водитель

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

погрузчика

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 (067)512-35-31

ПРЕДПРИЯТИЮ

требуется

дальнобойщик
ВОДИТЕЛЬ
з/п 20000-22000 грн.

гр/р:понедельник-пятница

Охоронна ф рма
запрошу

:

і
є на роботу

в місті Дніпро

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

095-664-48-50

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
для работы

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

с предоставлением тренировок
у проф. инструкторов

Требуются

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

На постоянную работу требуется

кат. Е или С

ул.Калиновая, 87

(066)725-91-45

ВОДИТЕЛЬ
возможно иногородние

Підприємству на виробництво рубероїду

(ж/м Північний, вул. Олександра Оцупа, 23а)

терміново потрібен

з/п висока, повний соцпакет

телефонувати з 9.00 до18.00

ВАНТАЖНИК

067 635 30 70

тел. 097-776-87-90

Ресторанно-
готельному комплексу

потрібні:

ЧЕРГОВИЙ
САНТЕХНІК
КУХАР

І
-

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

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

ОФІЦІАНТ, ресторанно-го-
тельному комплексу, зателе-
фонувати: +38(097)776-87-
90

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

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

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

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

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

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

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

ПОВАР мучного цеха, 
звонить с 8:00 до 20:00 
+38(067)210-76-36

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

Повар, в сеть отелей 
«Reikartz Hotel Group», рабо-
та стабильная, з/п своевре-
менно, бесплатное питание, 
социальный  пакет, позво-
нить: +38(067)322-54-46

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

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

Помощник повара, в сеть 
отелей «Reikartz Hotel 
Group», работа стабиль-
ная, з/п своевременно, 
бесплатное питание, со-
циальный  пакет, позвонить: 
+38(067)322-54-46

ХОСТЕС, в ресторан «Rise», 
требования: девушка при-
ятной внешности, от 18 лет 
(не студентка), полная за-
нятость, з/п: 45 грн./час, 
рабочий день - 13 часов, 
предоставляем: 2-х разовое 
питание, униформу, раз-
возку на такси, позвонить: 
+38(097)759-31-77

13

Водитель-кладовщик, со 
своим авто (Кадди, Добло), 
задачи: помощь на складе, 
отправка товаров, установ-
ка сушек (работа с перфо-

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

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

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

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

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

Продавець, вул. 20 років 
Перемоги, 43Д, зателефону-
вати: +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, зателефонувати: 
+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 «Нагорный», зателефо-
нувати: +38(066)112-86-65

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

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

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

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

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

Стабільна робота/підробіток 
в офісі торговельної органі-
зації, т.098-720-74-53

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

Старший продавець, вул. 
20 років Перемоги, 43Д, за-
телефонувати: +38(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, в пансионат «Ад-
мирал», 3-разовое питание 
и проживание, позвонить: 
+38(050)729-32-51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУХАР-УНІВЕРСАЛ, рес-
торанно-готельному комп-
лексу, зателефонувати: 
+38(097)776-87-90

КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
для чистки овощей, звонить 
с 8:00 до 20:00 +38(067)210-
76-36

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

Официант/бармен, в сеть 
отелей «Reikartz Hotel 
Group», работа стабиль-
ная, з/п своевременно, 
бесплатное питание, со-
циальный  пакет, позвонить: 
+38(067)322-54-46

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ

Запрошуємо на роботу:

р-н Донецького шосе

тел. 0 - - -66 103 10 12

ОХОРОНЦІВ

Предприятию требу тся:е

- МАШИНИСТ

тел. 066 892 57 39

вахта: 20/10

з/п почасовая, высокая

официальное трудоустройство

жильё и питание предоставляется

автокрана

ПОДСОБНЫЙ
рабочий

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

ТРЕБУЕТСЯ

äîðîæí õ çíàêîâû
ÏÎÊËÅÉÙÈÊ
работа на производственном

участке

050-346-58-77, Наталья

кладовщик
со своим авто (Кадди, Добло)

Задачи: помощь на складе,
отправка товаров,
установка сушек
(работа с перфоратором)

9-18, 5/2, оформление
официальное
График:

Водитель-

по ул. Винокурова

(левый берег)

по ул. Юдина

(правый берег)

Т юребу тся

на склады

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

ГРУЗЧИКИ

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

5-7 тонн,будка (гидроборт)

З/п: От 35000 грн.

м/р: ул. Байкальская, 4

Официальное
оформление

со своим
грузовым автомобилем

099-447-75-54
067-560-20-60097-759-31-77

ХОСТЕС
В ресторан "Rise"

требуется

Требования:

�девушка приятной внешности

от 18 лет (не студентка)

полная занятость

з/п: 45 грн./час

рабочий день - 13 часов

2-х разовое питание

униформу

развозку на такси

�
�
�
�
Предоставляем:

�
�
�

Сеть отелей "Reikartz Hotel Group"
приглашает на работу

тел. (067)322-54-46

работа стабильная
з/п своевременно
бесплатное питание
социальн й пакеты

Повара
Помощника повара
Горничную
Официанта/бармена

МАСТЕР-
з/п 16000 грн. + процент

хорошие условия работы

( )067 921-70-75

приемщик

АВТОСЛЕСАРЬ
з/п 15000 (ставка или процент)

хорошие условия работы

На грузовое СТО требуются:

Фабрике памятников №1
требуются:

РАБОЧИЕ

095-340-31-05

на монтаж памятников
з/п сдельная, 16-20 тыс. грн.

ГРУЗЧИК-

на неполную занятость, з/п 6-8 тыс. грн.,
график: с 8:00 до 13:00

РАЗНОРАБОЧИЙ
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ÐÎÁÎÒÀ
ты в такси, АВТО: ЗАЗ Vida, 
Рено Логан, Киа, Хюндай, по-
звонить: +38(067)632-62-54
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Автослесарь, на грузо-
вое СТО, з/п 15000 (ставка 
или процент), хорошие ус-
ловия работы, позвонить: 
+38(067)921-70-75

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

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (ІРИС-
НИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ), 
терміново, кондитерському 
підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (МАР-
МЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО 
ЖІНКИ), терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

ЕЛЕКТРИК, 5,6 розряду, ТЕР-
МІНОВО, з досвідом роботи, 
місце роботи: с.м.т. Самарів-
ка, телефонувати пн.-пт., з 
9.00 до 18.00 +38(0562)36-
06-18 , +38(067)522-26-47

Електрик-пневматик, кате-
горії Е на самоскид DAF, з/п 
від 20000 грн., база знахо-
диться на лівому березі, за-
телефонувати: +38(098)970-
94-05 , дзвонити пн.-пт. з 9.00 
до 17.00.

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

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

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

МАЙСТЕР ділянки механіч-
ної обробки, ТЕРМІНОВО, з 
досвідом роботи, місце ро-
боти: с.м.т. Самарівка, теле-
фонувати пн.-пт., з 9.00 до 
18.00 +38(0562)36-06-18 , 
+38(067)522-26-47

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

МАСТЕР-приемщик, на 
грузовое СТО, з/п 16000 
грн. + процент, хорошие ус-
ловия работы, позвонить: 
+38(067)921-70-75 

ратором), график: 9-18, 5/2, 
оформление официальное, 
позвонить: +38(050)346-58-
77, Наталья
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Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чесний, 
порядний. Досвід роботи 
на груз. DAF, Scania, приче-
пи-тенти (штора), двадцят-
ки. Повна зайнятість, по 
Україні. Достойна З/П, зате-
лефонувати: +38(095)286-
51-99 , пн.-птн. 8:00-16:00, 
Ірина

Автокомплексу на ж/м По-
беда-6 требуется автомой-
щик с опытом работы. Зар-
плата высокая (ставка+%), 
позвонить: +38(095)292-
42-61, +38(0562)311-625, 
+38(0562)362-362.

Автомойщики, при АЗС, з/п 
высокая (ставка + %), позво-
нить: +38(095)292-42-65.

Автослесарь, на грузо-
вое СТО, з/п 15000 (ставка 
или процент), хорошие ус-
ловия работы, позвонить: 
+38(067)921-70-75

Водители на своём авто 
(бус). Полная и частичная за-
нятость. Доставка продуктов 
по ресторанам. З/п - 700 грн./
день, тел. +38(096)588-20-33 
Сборщики заказов по на-
кладным. Смены: 3 ночи/3 
сут. выходных. З/п - 600 грн./
смена, тел. +38(096)588-20-
33

ВОДИТЕЛЬ дальнобойщик, 
з/п 20000-22000 грн., гр./р.: 
понедельник-пятница, позво-
нить: +38(067)512-35-31

Водитель погрузчика, 
предприятию на постоян-
ную работу, м/р: пр. Богдана 
Хмельницкого, 222,  позво-
нить: +38(098)532-28-58

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

Водитель-кладовщик, со 
своим авто (Кадди, Добло), 
задачи: помощь на складе, 
отправка товаров, установ-
ка сушек (работа с перфо-
ратором), график: 9-18, 5/2, 
оформление официальное, 
позвонить: +38(050)346-58-
77, Наталья

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
со своим грузовым авто-
мобилем, 5-7 тонн, будка 
(гидроборт), м/р: ул. Бай-
кальская, 4, з/п от 35000 грн., 
официальное оформление, 
позвонить: +38(099)447-75-
54 , +38(067)560-20-60

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

МАСТЕР-приемщик, на 
грузовое СТО, з/п 16000 
грн. + процент, хорошие ус-
ловия работы, позвонить: 
+38(067)921-70-75 

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМО-
БИЛЬ, под план для рабо-

Машиніст тепловозу, пов-
ний соціальний пакет, п’яти-
денка, доставка автобусом 
з проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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

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

ПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИ-
ЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУК-
ЦІЇ (БАЖАНО ЧОЛОВІКИ), 
терміново, кондитерському 
підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

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

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.

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

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

СВАРЩИК, с о/р, возможно 
обучение, жилье и питание 
бесплатные, полный соцпа-
кет, район работы - Днепро-
петровская обл., с. Грушев-
ка, позвонить: +38(050)588-
34-88 , +38(067)776-80-55

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТ-
НИКИ дерев’яних піддонів, 
з/п 12000-15000 грн., опла-
та своєчасно, без затримок, 
місце роботи: лівий берег, за-
телефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

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-

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

0 - - -67 136 77 47

ПРОДАВЦ ВI
ПРИБИРАЛЬНИКІВ

(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

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

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

з/п від 5 00 .5 грн 15 змінза

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
(096) 228-65-85

ТЕРМ НОВО ПОТРІБНІ:І

спецодяг, соц. пакет

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’

òåë. (0562) 36-06-18,

(067)522-26-47

потрібні з досвідом роботи:

Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

Місце роботи: смт Самарівка

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
з ремонту металообробних верстат вi

Р ЗНОРОБi

5,6 розряду

на д льницю ГТВ(РТИ)i

ЕЛЕКТРИК

ділянки механічної обробки
МАЙСТЕР

ТЕРМІНОВО

приглашает на работу:

067-611-13-23

Менеджера

Кассиров

Плотника

Поваров

Кухонных

работников

Официантов

Горничных

1

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

по бронированию
(знание англ. языка)

м. Дн про, вул. Океанська, 4i

терміново потрібні:

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

ТІСТОРОБ

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

ВАНТАЖНИК

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)(
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лаза», зателефонувати: 
+38(098)004-56-92

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

Охоронці, м. Дніпро, гр. ро-
боти 1/2, 1/3, заробітна пла-
та від 800 грн./зміна+премії, 
офіційне працевлаштуван-
ня, соцпакет, зателефону-
вати: +38(098)410-71-51 , 
+38(050)442-87-44

Охоронці, охоронному 
підприємству, графік ро-
боти: подобово і вахтовим 
методом, зателефону-
вати: +38(050)561-73-77,  
+38(067)242-60-08

Охоронці. Гнучкий графік 
роботи, своєчасна оплата 
праці, тел. +38(093)351-65-
03

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

Охоронці. Терміново!  Різ-
номанітні об єкти. Доба/дві, 
вахта, нічні зміни, . Конку-
рентноспроможна, своєчас-
на з/пл, т.067-566-94-50, 099-
383-54-26.

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

Терміново!  Водій-охоро-
нець в групу швидкого реагу-
вання. Чоловіки 25-45 років. 
Гарна фізична підготовка. 
Служба в ВСУ та правових 
органах, водійське посвід-
чення категорії Б  Г/р: доба/
дві, нічні зміни, т.067-566-94-
50, 099-383-54-26.
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Молодим пенсіонерам ро-
бота. Офіс, т.097-323-87-21, 
095-169-35-76.

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

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

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

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

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

ВАНТАЖНИК, терміново, 
кондитерському підприєм-
ству, м. Днiпро, вул. Океан-
ська, 4, зателефонувати: 
+38(050)489-77-93

бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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

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

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

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

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК з 
ремонту металообробних 
верстатiв, ТЕРМІНОВО, з 
досвідом роботи, місце ро-
боти: с.м.т. Самарівка, теле-
фонувати пн.-пт., з 9.00 до 
18.00 +38(0562)36-06-18 , 
+38(067)522-26-47

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

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

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

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

ТІСТОРОБ, терміново, ко-
ндитерському підприєм-
ству, м. Днiпро, вул. Океан-
ська, 4, зателефонувати: 
+38(050)489-77-93

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

У К Л А Д А Л Ь Н И К - П А К У -
ВАЛЬНИК, терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

ЧЕРГОВИЙ САНТЕХНІК, 
ресторанно- готельному 
комплексу, зателефонувати: 

+38(097)776-87-90

Шевці, заготівельники, 
закрійники, столовик, 
+38(096)137-69-89

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

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

Электрогазосварщик, опыт 
работы, Лев. Берег, поз-
вонить: +38(067)631-84-44 
Формовщик ручной фор-
мовки (литье  металлов), 
Левый Берег, опыт работы, 
позвонить: +38(095)712-02-
89

Электромонтёр, на про-
изводство безалкогольных 
напитков, 4 группа допуска 
(до и свыше 1000V), график 
работы: смена – 12 часов (3 
день/3 ночь/3 вых.), образо-
вание средне-техническое, 
з/п 17000-19000 грн., позво-
нить: +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
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МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для ра-
боты в службе охраны, з/п 
от 550 до 900 грн./сутки, с 
предоставлением трени-
ровок у профессиональ-
ных инструкторов, позво-
нить: +38(099)298-71-70 , 
+38(097)662-02-62

Охоронець на ВП «Ін-
ком Стіл». Чоловік, від-
повідальність, уважність, 
можливо пенсійного віку. 
Графік: доба через дві. ЗП 
3500 грн. Пр. Б. Хмельни-
цького, 151Л (Г. Сталінгра-
ду), т.+38 067-977-47-39.

Охоронець, пр. Миру, 
61А, зателефонувати: 
+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-

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

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

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

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

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

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

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

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

ОХОРОНЦІ

Охоронному
підприємству потрібні

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

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

На постоянную работу требуется

кат. Е или С

ул.Калиновая, 87

(066)725-91-45

ВОДИТЕЛЬ
возможно иногородние

В Херсонскую обл.,
пос. Железный порт

В пансионат «Адмирал» требуются:

ГОРНИЧНЫЕ

ОФИЦИАНТЫ

ПОМОЩНИК

ПРАЧКА

АНИМАТОРЫ

БАРМЕН

ОХРАННИКИ

ПОВАРА

3-разовое питание и проживание

050-729-32-51

в/о, о/р в продажах,
желательно наличие

автомобиля

050-361-33-32

Предприятию требуется

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ïî ïðîäàæàì

ñòðîéìàòåðèàëîâ

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
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ВАНТАЖНИК, терміново, на 
виробництво рубероїду, з/п 
висока, повний соцпакет, ж/м 
Північний, вул. Олександра 
Оцупа, 23а, телефонувати з 
9.00 до18.00, +38(067)635-
30-70

ВА Н ТА Ж Н И К И - СО Р Т У -
ВАЛЬНИКИ, з/п 12000-
15000 грн., оплата своє-
часно, без затримок, місце 
роботи: лівий берег, зате-
лефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

Горничная, в сеть отелей 
«Reikartz Hotel Group», рабо-
та стабильная, з/п своевре-
менно, бесплатное питание, 
социальный  пакет, позво-
нить: +38(067)322-54-46

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

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

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

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

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ, 
на неполную занятость, 
з/п 6-8 тыс. грн., график: с 
8:00 до 13:00, позвонить: 
+38(095)340-31-05

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

м Дніпро Любі дівчата запро-
шуємо в дружний колектив. 
У нас ви отримаєте високий 
дохід + чайові. Виплати що-
дня. Живіть гідно, а не існуй-
те. Життя одне! Надаємо гар-
не житло. Будемо дуже раді 
Вас бачити. тел: 0685043191, 
0973951621

Міцний чоловік для підро-
бітку по вул. Телевізійній. 
Без шкідливих звичок!, 
т.+38 050-320-56-31.   

Няня, з/п 7000 грн., приват-
ному дитячому садку на ж/м 
“Тополя”, зателефонувати: 
+38(067)565-57-64

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

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

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК, 
терміново, кондитерському 
підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

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

ПРАЧКА, ресторанно-готель-
ному комплексу, зателефо-
нувати: +38(097)776-87-90

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБ-
НИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, тер-
міново, кондитерському під-
приємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

Прибиральник, вул. Набе-
режна Перемоги, 56А, вул. 
Урицького, 6А, зателефону-
вати: +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, Термі-
ново!, з/п від 5500 грн. за 15 
змін, спецодяг, соцпакет, за-
телефонувати: +38(096)228-
65-85

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.

Работа для студентов (се-
зон), компания предлагает: 
гибкий график работы, сво-
евременную оплату труда, 
бесплатные обеды, позво-
нить: +38(067)611-13-23

РАБОЧИЕ на монтаж па-
мятников, з/п сдельная, 
16-20 тыс. грн., позвонить: 
+38(095)340-31-05

РАБОЧИЕ, по уходу за с/х 
животными, в с. Орловщи-
на, без вредных привычек, 
обеспечиваем: зарплату, 
хорошие условия прожива-
ния и питания,  позвонить: 
+38(067)632-16-70

РІЗНОРОБ на дiльницю 
ГТВ(РТИ) , ТЕРМІНОВО, з 
досвідом роботи, місце ро-
боти: с.м.т. Самарівка, теле-
фонувати пн.-пт., з 9.00 до 
18.00 +38(0562)36-06-18 , 
+38(067)522-26-47

Робота. Повна або часткова 
зайнятість. Офіс, т.073-111-
04-34, 095-517-66-80.

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

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТ-
НИКИ дерев’яних піддонів, 
з/п 12000-15000 грн., опла-
та своєчасно, без затримок, 
місце роботи: лівий берег, за-
телефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

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

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

Успішна команда

Стабільність і надійність

Кар'єра і навчання

Атмосфера краси

В EVA все є:

Запрошуємо на роботу

в нац ональну компан ю:i i

АДМ НІСТРАТОРА

ТОРГОВОГО ЗАЛУ

I

ПРОДАВЦЯ-

КАСИРА

ПРИЙМАЛЬНИКА ТОВАР ВІ

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

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

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

ел

ел

тел.

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

м. Дніпро, ж/м Придніпровськ, вул. 20-річчя Перемоги,

т . 097-041-82-83, 099-773-19-53

м. Синельникове, т . 097-041-82-83,

099-773-19-53

ел

ел

КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

Предприятию требуется

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

ÏÎÂÀÐ
ìó÷íîãî öåõà

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
ñ îïûòîì ðàáîòû â

îáùåñòâåííîì ïèòàíèè

ÊÓÕÎÍÍÛÉ
ÐÀÁÎÒÍÈÊ
äëÿ ÷èñòêè îâîùåé
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ÐÎÁÎÒÀ
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.
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+38(099)364-67-73

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.

Помічник машиніста тепло-
воза, з/п 12 500 грн. Здійснен-
ня контролю за безпекою руху. 
Знання і виконування Правила 
технічної експлуатації залізни-
ць, інструкції по сигналізації, 
руху поїздів і маневрової робо-
ти на залізницях.

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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