№20

ÐÎÁÎÒÀ
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ÐÎÁÎÒÀ
ТЕРМІНОВО
потрібні з досвідом роботи:

приглашает на работу:

МАЙСТЕР

Менеджера

ділянки механічної обробки

по бронированию
(знание англ. языка)
1

Кассиров
Плотника
Поваров
Кухонных
работников
Официантов
Горничных

ЕЛЕКТРИК
5,6 розряду

РiЗНОРОБ
на дiльницю ГТВ(РТИ)

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК

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

Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

067-611-13-23

òåë. (0562) 36-06-18,
(067)522-26-47

з ремонту металообробних верстатiв

Місце роботи: смт Самарівка

Кондитерському підприємству
терміново потрібні:

ТІСТОРОБ
ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ

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

(МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ)

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ

апаратури

(ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ)

Машиніста
тепловозу
Шліфувальника

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)
УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК
ВАНТАЖНИК
ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

м. Днiпро, вул. Океанська, 4

050-489-77-93

Грузчикисортировщики
Сборщики-ремонтники
деревянных поддонов
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

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

Запрошуємо на роботу
р-он Парус-Комунар

Продавця
Кухарям’яса
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря
067-622-78-78
В детский сад в центре
требуется

ПОВАР

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ПРИБИРАЛЬНИЦІ
ДВІРНИКИ
та

з/п 5500 грн. за 15 змін
спецодяг, соц. пакет

(096) 228-65-85

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

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
В Херсонскую обл.,
пос. Железный порт

В пансионат «Адмирал» требуются:

ГОРНИЧНЫЕ
ОФИЦИАНТЫ
ПОМОЩНИК ПОВАРА
ПРАЧКА
АНИМАТОРЫ
БАРМЕН
ОХРАННИКИ
3-разовое питание и проживание

050-729-32-51

ТОВ “Павлоградзернопродукт” потрібні:

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

ВОДІЙ

ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК

на автомобіль "ГАЗ"

ТРАКТОРИСТ

ЛАБОРАНТ

ЕЛЕКТРИК

ВІЗІРОВЩІК

Телефонувати:(067)492-48-60

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти

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

тел. (056)789-46-08, 096-693-64-34
Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А
вул. Урицького, 6А

Кухаря
Продавця
Прибиральника
095-832-30-08
Тюнинг-студии
требуются:

Тонировщик
Специалист

по обесшумливанию автомобиля

Ресторанноготельному комплексу
потрібні:

ЧЕРГОВИЙ
САНТЕХНІК
КУХАРУНІВЕРСАЛ
ПРАЧКА
ОФІЦІАНТ
ТЕСЛЯ
тел. 097-776-87-90
Требуются

МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ
для работы
в службе охраны

з/п от 15000 грн.

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

067-543-36-28

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

Требуется:

Охоронна фірма
запрошує на роботу
в місті Дніпро:

опыт работы от 1 года

ÓÁÎÐÙÈÖÀ ОХОРОНЦІВ

ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîìåùåíèé

График работы: 2/2 (7:00-19:00)
официальное трудоустройство

г. Днепр, Левый берег
(р-н Радиозавода, ост. «Нефтебаза»)

067-715-98-65, Анастасия
Підприємству на виробництво рубероїду
(ж/м Північний, вул. Олександра Оцупа, 23а)
терміново потрібен

ВАНТАЖНИК
з/п висока, повний соцпакет

067 635 30 70
телефонувати з 9.00 до18.00

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

095-664-48-50

На постоянную работу требуется

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

(066)725-91-45

19

ÄËß ÌÎËÎÄ²
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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

Інженер з постачання, 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

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

КОНСТРУКТОР столярных
изделий, на деревообрабатывающее производство, позвонить: +38(067)485-52-88

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)588-34-88
, +38(067)776-80-55
Ученик обвальщика, ответственные, з/п от 8000 до
18000 грн., более детально
з/п обсуждается при собеседовании в зависимости от
профессиональных данных,
позвонить: +38(050)361-27-96
, +38(097)584-56-73
02

ÔÀÕ²ÂÖ²

АГРОНОМ, с о/р с овощами
жилье и питание бесплатные, полный соцпакет, район
работы - Днепропетровская
обл., с. Грушевка, позвонить: +38(050)588-34-88 ,
+38(067)776-80-55
Візіровщік, ТОВ “Павлоградзернопродукт” , зателефонувати: +38(067)492-48-60
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

Лаборант, ТОВ “Павлоградзернопродукт” , зателефонувати: +38(067)492-48-60
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

Касир, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)103-1012
Касир, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)103-1012
Касир, пр. Миру, 61А, зателефонувати: +38(066)103-10-12
Касир,
р-н
Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
Касир, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(098)00456-92
Кассир, компания предлагает: гибкий график работы,
своевременную оплату труда, бесплатные обеды, позвонить: +38(067)611-13-23
Підробіток
3-4
години в день. До 500 грн. в
день,т.095-909-43-44,
063785-16-36.
Підробіток. Дохід до 500 грн.
в день, т.067-793-07-89, 050629-80-66.

05 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

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

Робота на телефоні в офісі
+ нескладна документозвітність, т.097-607-10-74, 063231-23-91.

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

10

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

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.
МЕНЕДЖЕР по продажам
стройматериалов, в/о, о/р в
продажах, желательно наличие автомобиля, позвонить:
+38(050)361-33-32
Помічник керівника, т.067611-72-00, 095-514-13-37
11

ÒÎÐÃ²ÂËß

Касир, вул. Калинова, 9а, зателефонувати: +38(096)61276-14

Продавець, вул. 20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(099)658-16-60
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(066)103-10-12
Продавець,
Донецьке
шосе,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Продавець, пр. Героїв (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(096)708-55-15
Продавець, пр. Миру, 61А, зателефонувати: +38(066)10310-12
Продавець, просп. Б. Хмельницького, 36, зателефонувати: +38(067)136-77-47
Продавець, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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Продавець, р-н пр. Гагаріна,
ТЦ «Нагорный», зателефонувати: +38(066)112-86-65
Продавець,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92
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)658-16-60
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.
12

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

БАРМЕН, в пансионат «Адмирал», 3-разовое питание
и проживание, позвонить:
+38(050)729-32-51
Бармен, на Азовское море,
на сезонную работу, позвонить: +38(050)231-73-34
Бармен,
позвонить:
+38(063)223-49-00
,
+38(050)361-26-86
Кухар, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)658-16-60
Кухар, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(095)832-30-08
Кухар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)103-1012
Кухар, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)103-1012
Кухар, пр. Миру, 61А, зателефонувати: +38(066)103-10-12
Кухар, пр-т Гагаріна, 117, зателефонувати: +38(099)02729-20
Кухар, р-н Парус-Комунар, зателефонувати: +38(067)62278-78
Кухар, р-н пр. Гагаріна, ТЦ
«Нагорный», зателефонувати: +38(066)112-86-65
Кухар, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(098)004-5692
Кухар-м’яса, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
КУХАР-УНІВЕРСАЛ,
ресторанно-готельному
комплексу,
зателефонувати:
+38(097)776-87-90
Обвальник, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)65816-60
Обвальщик, ответственные,
з/п от 8000 до 18000 грн.,
более детально з/п обсуждается при собеседовании
в зависимости от профессиональных данных, позвонить: +38(050)361-27-96 ,
+38(097)584-56-73
Официант,
позвонить:
+38(063)223-49-00
,
+38(050)361-26-86

Официант/бармен, в сеть
отелей
«Reikartz
Hotel
Group», работа стабильная,
з/п своевременно, бесплатное питание, социальный пакет, позвонить: +38(067)32254-46
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
ОФІЦІАНТ,
ресторанно-готельному комплексу, зателефонувати: +38(097)776-87-90
Пекар, вул. Акінфієва, 9, р-он
парку Шевченка, зателефонувати: +38(099)027-29-20
Пекар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)103-1012
Пекар, пр. Героїв (ж/м Перемога, 4), зателефонувати:
+38(096)708-55-15
Пекар, пр-т Гагаріна, 117, зателефонувати: +38(099)02729-20
Пекар,
р-н
Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
Пекар, р-н пр. Гагаріна, ТЦ
«Нагорный», зателефонувати: +38(066)112-86-65
Пекар, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(098)00456-92
Повар, в детский сад в центре, позвонить: +38(096)62604-02 , +38(099)742-21-27
Повар,
в
сеть
отелей
«Reikartz Hotel Group», работа стабильная, з/п своевременно, бесплатное питание,
социальный
пакет, позвонить: +38(067)322-54-46
Повар, компания предлагает:
гибкий график работы, своевременную оплату труда, бесплатные обеды, позвонить:
+38(067)611-13-23

Ученик обвальщика, ответственные, з/п от 8000 до
18000 грн., более детально
з/п обсуждается при собеседовании в зависимости от
профессиональных данных,
позвонить: +38(050)361-27-96
, +38(097)584-56-73
13

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
Комірник, пр. Героїв, 11, зателефонувати: +38(063)19868-90
14

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
Автокомплексу на ж/м Победа-6 требуется автомойщик с опытом работы. Зарплата высокая (ставка+%),
позвонить:
+38(095)29242-61,
+38(0562)311-625,
+38(0562)362-362.
Автомойщики, при АЗС, з/п
высокая (ставка + %), позвонить: +38(095)292-42-65.
Автослесарь,
на
грузовое СТО, з/п 15000 (ставка
или процент), хорошие условия работы, позвонить:
+38(067)921-70-75
Водитель погрузчика, предприятию на постоянную работу, м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222,
позвонить:
+38(098)532-28-58

äîðîæíûõ çíàêîâ

работа на производственном
участке

òåë. (056)789-35-63
(067)565-00-13
(067)563-46-65
Сеть отелей "Reikartz Hotel Group"
приглашает на работу

Повара
Помощника повара
Горничную
Официанта/бармена
работа стабильная
з/п своевременно
бесплатное питание
социальный пакет

На грузовое СТО требуются:

МАСТЕР-

приемщик
з/п 16000 грн. + процент
хорошие условия работы

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

(067)921-70-75
Предприятию требуется:

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

тел. (067)322-54-46

тел. 066 892 57 39

Швейному производству
требуются:

Запрошуємо на роботу
(пр. Миру, 61 А)

ШВЕЯ
УТЮЖИЛЬЩИЦА

Касир
Продавець
Охоронець
Кухар

050-342-89-84, 098-107-98-42
Фабрике памятников №1
требуются:

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

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

095-340-31-05

066-103-10-12

Р О Б О ТА

На деревообрабатывающее
производство требуются:

ВОДИТЕЛЬ, кат. Е или С, на
постоянную работу, возможно
иногородние, ул.Калиновая,
87, позвонить: +38(066)72591-45

Повар-кондитер,
на
Азовское море, на сезонную
работу,
позвонить:
+38(050)231-73-34
Повар-универсал, з/п 15000
грн., позвонить: +38(063)22349-00 , +38(050)361-26-86

Водій на автомобіль «ГАЗ»,
ТОВ
“Павлоградзернопродукт”
,
зателефонувати:
+38(067)492-48-60

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

Водій, зі своїм легковим
авто, по Україні, зателефонувати: +38(067)698-83-79 ,
+38(050)425-43-06

Помощник повара, в сеть
отелей
«Reikartz
Hotel
Group», работа стабильная,
з/п своевременно, бесплатное питание, социальный пакет, позвонить: +38(067)32254-46

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

вул. Робоча, 67

Касир
Продавець
Кухар
Пекар

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ, под план для работы
в такси, АВТО: Рено Логан,
Киа, Хюндай, позвонить:
+38(067)632-62-54

Раздатчики готовой продукции, на Азовское море, на
сезонную работу, позвонить:
+38(050)231-73-34

Специалист, по обесшумливанию автомобиля, опыт работы от 1 года, з/п от 15000
грн., позвонить: +38(067)54336-28

Сушист, на Азовское море,
на сезонную работу, позвонить: +38(050)231-73-34

Тонировщик, опыт работы от
1 года, з/п от 15000 грн., позвонить: +38(067)543-36-28
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ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
со своим грузовым автомобилем, 5-7 тонн, будка
(гидроборт), м/р: ул. Байкальская, 4, з/п от 35000 грн.,
официальное оформление,
позвонить: +38(099)447-75-54
, +38(067)560-20-60

Работники
фаст-фуда,
на Азовское море, на сезонную работу, позвонить:
+38(050)231-73-34

ТРЕБУЕТСЯ

тел. 066-103-10-12

www.t-rezerv.dp.ua

КОНСТРУКТОР

столярных изделий

МАЛЯР
СБОРЩИК МЕБЕЛИ
СТОЛЯР
ЭЛЕКТРИК
067-485-52-88
3

Запрошуємо на роботу:
вул. Калинова, 9А

ОХОРОННИКА
ПРОДАВЦЯ
КАСИРА

ВІДКРИТО ВАКАНСІЇ

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
спецодяг,
соц. пакет

тел. (067)233-80-23
Запрошуємо на роботу
(р-н пр. Гагаріна, ТЦ «Нагорний»)

Ãð/ð: ïîäîáîâèé (1/2)
äåííèé (2/2)

Кухаря
Продавця
Пекаря

096-960-15-15
096-461-81-69

066-112-86-65

â ëîìáàðä
Ç/ï â³ä 10000 ãðí.
ð-í ðîáîòè: ì. Äí³ïðî

çíàííÿ ÏÊ îáîâ’ÿçêîâå

АГРОНОМ
с о/р с овощами

Предприятию на постоянную
работу требуются:

Водитель

СВАРЩИК

погрузчика

с о/р, возможно
обучение

Грузчик
м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

098-532-28-58

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

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

Запрошуємо на роботу
(пр. Героїв, 11)

15
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з/п 5500 грн.
за 15 змін

тел. (096)612-76-14

Êàñèð-îö³íþâà÷

Тракторист, ТОВ “Павлоградзернопродукт” , зателефонувати: +38(067)492-48-60

В бетонный цех
(изготовление, установка еврозаборов)

требуются

КОМІРНИКА

РАЗНОРАБОЧИЕ

063-198-68-90

(066)725-91-45
ТЕРМІНОВО

Менеджера
(знание англ. языка)

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ),
терміново, кондитерському
підприємству, м. Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93
ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО
ЖІНКИ), терміново, кондитерському підприємству, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93
ЕЛЕКТРИК, 5,6 розряду, ТЕРМІНОВО, з досвідом роботи,
місце роботи: с.м.т. Самарівка, телефонувати пн.-пт., з
9.00 до 18.00 +38(0562)36-0618 , +38(067)522-26-47
Електрик, ТОВ “Павлоградзернопродукт” , зателефонувати: +38(067)492-48-60
Електроерозіоніст відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)33-67-01
, +38(0562) 34-39-18 (з 9.00
до 16.00).
Електромонтер,
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

ЕЛЕКТРИК

Заготовщики, сапожники в
обувной цех, т.097-517-79-96.

РiЗНОРОБ

Лаборант, ТОВ “Павлоградзернопродукт” , зателефонувати: +38(067)492-48-60

1

Кассиров
Плотника
Поваров
Кухонных
работников
Официантов
Горничных

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).

МАЙСТЕР

ділянки механічної обробки

по бронированию

Візіровщік, ТОВ “Павлоградзернопродукт” , зателефонувати: +38(067)492-48-60

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

потрібні з досвідом роботи:
приглашает на работу:

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

5,6 розряду

на дiльницю ГТВ(РТИ)

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК

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

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

Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

067-611-13-23

òåë. (0562) 36-06-18,
(067)522-26-47

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

Кондитерському підприємству
терміново потрібні:

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

з ремонту металообробних верстатiв

Місце роботи: смт Самарівка

ТІСТОРОБ
ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ

(МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ)

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ
(ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ)

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА
ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)
УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК
ВАНТАЖНИК
ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ

м. Днiпро, вул. Океанська, 4
4

050-489-77-93

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, те-

www.t-rezerv.dp.ua
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лефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Оператор производственной линии, график работы: 2
дня, 2 ночи, 4 выходных, р-н
12 Кварталтел, позвонить:
+38(067)569-76-34
Оператор, г. Днепр, ж/м Западный, ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти,
полная занятость, официальное трудоустройство, позвонить: +38(056)789-46-08 ,
+38(096)693-64-34
Оператори
верстатів
з
ПУ, відділ кадрів ДП «ВО
ПМЗ»: вул. Криворізька, 22,
каб.14,
зателефонувати:
+38(0562)33-67-01 , +38(0562)
34-39-18 (з 9.00 до 16.00).
ОПЕРАТОРЫ на производственную линию, 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
ПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (БАЖАНО ЧОЛОВІКИ),
терміново, кондитерському
підприємству, м. Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93
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

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-РЕМОНТНИК
з
ремонту
металообробних
верстатiв, ТЕРМІНОВО, з
досвідом роботи, місце роботи: с.м.т. Самарівка, телефонувати 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, зателефонувати: +38(0562)33-67-01
, +38(0562) 34-39-18 (з 9.00
до 16.00).

РАЗНОРАБОЧИЕ, в бетонный цех, изготовление, установка еврозаборов, позвонить: +38(066)725-91-45

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).

СБОРЩИК МЕБЕЛИ, на
д е р е в о о б р а бат ы в а ю щ е е
производство,
позвонить:
+38(067)485-52-88

СТОЛЯР, на деревообрабатывающее 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)588-34-88
, +38(067)776-80-55

ТЕСЛЯ, ресторанно-готельному комплексу, зателефонувати: +38(097)776-87-90

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТНИКИ дерев’яних піддонів,
з/п 12000-15000 грн., оплата своєчасно, без затримок,
місце роботи: лівий берег, зателефонувати: +38(073)40708-07 , +38(096)284-46-94 ,
+38(095)638-90-05
Слесарь-ремонтник, г. Днепр, ж/м Западный, ООО Завод Полимерных Изделий
Фарутти, полная занятость,
официальное трудоустройство, позвонить: +38(056)78946-08 , +38(096)693-64-34
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

ТІСТОРОБ, терміново, кондитерському підприємству, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93
Токар з мінімальними навичками роботи. З/п 10-20
тис. грн (оплата відрядна).
Р-н Тополя. Вільний графік
роботи, повна зайнятість,
т.+38 050-919-04-06, 097-55123-60.
Токарі на ДИП-500. Лівий
берег. Оплата відрядна, щотижнева, т.+38 097-075-9628, 066-571-02-74.
Тракторист, ТОВ “Павлоградзернопродукт” , зателефонувати: +38(067)492-48-60
УБОРЩИЦА производственных помещений, график работы: 2/2 (7:00-19:00), официальное трудоустройство,
г. Днепр, Левый берег (р-н
Радиозавода, ост. «Нефтебаза»), позвонить: +38(067)71598-65 , Анастасия
УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК, терміново, кондитерському підприємству, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93
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УТЮЖИЛЬЩИЦА,
швейному производству, позвонить: +38(050)342-89-84 ,
+38(098)107-98-42
ЧЕРГОВИЙ
САНТЕХНІК,
р е с то р а н н о - готел ь н о м у
комплексу, зателефонувати:
+38(097)776-87-90
ШВЕЯ, швейному производству, позвонить: +38(050)34289-84 , +38(098)107-98-42
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
Штамповщик, г. Днепр, ж/м
Западный, ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти,
полная занятость, официальное трудоустройство, позвонить: +38(056)789-46-08 ,
+38(096)693-64-34
Электрик, г. Днепр, ж/м Западный, ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти,
полная занятость, официальное трудоустройство, позвонить: +38(056)789-46-08 ,
+38(096)693-64-34
ЭЛЕКТРИК, на деревообрабатывающее производство,
позвонить: +38(067)485-52-88
Электромонтёр, на производство
безалкогольных
напитков, 4 группа допуска
(до и свыше 1000V), график
работы: смена – 12 часов (3
день/3 ночь/3 вых.), образование средне-техническое,
з/п 17000-19000 грн., позвонить: +38(097)434-48-70
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
17

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

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
Охоронець, на виробництво, прохідна, зателефонувати: +38(098)968-91-22 ,
+38(050)425-43-06
Охоронець, пр. Миру, 61А, зателефонувати: +38(066)10310-12
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(096)708-55-15
Охоронник,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(098)004-56-92

ОХОРОНЦІ, в охоронну фірму
в місті Дніпро, чоловіки/жінки,
від 20 до 50 років, своєчасна
виплата заробітної плати, соціальний пакет, забезпечення
фірменним одягом, зателефонувати: +38(095)664-48-50
Охоронці, м. Дніпро, гр. роботи 1/2, 1/3, заробітна плата від 800 грн./зміна+премії,
офіційне
працевлаштування, соцпакет, зателефонувати: +38(098)410-71-51 ,
+38(050)442-87-44
Охоронці,
охоронному
підприємству,
графік
роботи: подобово і вахтовим методом, зателефонувати:
+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08
Охоронці. Гнучкий графік роботи, своєчасна оплата праці,
тел. +38(093)351-65-03
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.
Охоронці. Терміново! Різноманітні об’єкти. Доба/дві,
вахта, нічні зміни. Конкурентноспроможна, своєчасна з/п.
т.067-566-94-50, 099-383-5426.
ОХРАННИКИ, в пансионат
«Адмирал», 3-разовое питание и проживание, позвонить:
+38(050)729-32-51

18

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.
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
Вантажник, вул. Акінфієва, 9,
р-он парку Шевченка, зателефонувати: +38(099)027-29-20
Вантажник, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
ВАНТАЖНИК, терміново, кондитерському підприємству, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93
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)635-3070
ВА Н ТА Ж Н И К И - С О Р Т У ВАЛЬНИКИ,
з/п
1200015000 грн., оплата своєчасно, без затримок, місце
роботи: лівий берег, зателефонувати:
+38(073)40708-07 , +38(096)284-46-94 ,
+38(095)638-90-05

№20(735) 26.05.21-01.06.21

Візьму порядну людину в
сімейний бізнес. Дохід до 15
тис. грн. + премії, т.067-79307-89, 050-629-80-66.
Горничная, в сеть отелей
«Reikartz Hotel Group», работа стабильная, з/п своевременно, бесплатное питание,
социальный
пакет, позвонить: +38(067)322-54-46
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)611-13-23
Грузчик на склад. Срочно!
Днепр, Левый берег. График постоянный, з/п 8000
грн/мес, т.+38 098-353-52-43,
Иван.
Грузчик, г. Днепр, ж/м Западный, ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти,
полная занятость, официальное трудоустройство, позвонить: +38(056)789-46-08 ,
+38(096)693-64-34
Грузчик, график работы: 4/4,
р-н 12 Кварталтел, позвонить:
+38(067)569-76-34

Автотранспортному
предприятию требуются:

На постоянную работу требуется

Электрикпневматик
Водитель кат.Е

ВОДИТЕЛЬ

на самосвал DAF

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

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ,
на
неполную
занятость,
з/п 6-8 тыс. грн., график: с
8:00 до 13:00, позвонить:
+38(095)340-31-05
Двірник в ТЦ, р-н Підстанція, на пр. Гагаріна -2\2 з
07.00-20.00
0675492339,
0675632544
ДВІРНИКИ, Терміново!, з/п
5500 грн. за 15 змін, спецодяг,
соцпакет,
зателефонувати:
+38(096)228-65-85
Двірник-прибиральник,
без шкідливих звичок, на
склади. Графік 5\2, з 07.0017.00, 2\2 , з/п 9000 грн. на
карту, офіційне оформлення. Р-н вул. Малиновського, Лівий берег. 0672148579,
0675632544
Касир-оцінювач, в ломбард,
з/п від 10000 грн., р-н роботи:
м. Дніпро, знання ПК обов’язкове, графік роботи: подобовий (1/2), денний (2/2), зателефонувати: +38(096)960-1515 , +38(096)461-81-69
м Дніпро Любі дівчата запрошуємо в дружний колектив. У
нас ви отримаєте високий дохід + чайові. Виплати щодня.
Живіть гідно, а не існуйте.
Життя одне! Надаємо гарне житло. Будемо дуже раді
Вас бачити. тел: 0685043191,
0973951621
Міцний чоловік для підробітку по вул. Телевізійній.
Без шкідливих звичок!,
т.+38 050-320-56-31.
Обвальщик, ответственные,
з/п от 8000 до 18000 грн.,
более детально з/п обсуждается при собеседовании
в зависимости от профессиональных данных, позвонить: +38(050)361-27-96 ,
+38(097)584-56-73

ул.Калиновая, 87

звонить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00

098-970-94-05

(066)725-91-45

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

В мясной магазин
требуются:

со своим
грузовым автомобилем

5-7 тонн,будка (гидроборт)
м/р: ул. Байкальская, 4
З/п: От 35000 грн.
Официальное 099-447-75-54
оформление 067-560-20-60

В Херсонскую обл.,
пос. Железный порт

В пансионат «Адмирал» требуются:

Грузчик, предприятию на
постоянную работу, м/р: пр.
Богдана Хмельницкого, 222,
позвонить: +38(098)532-28-58
Грузчик-заготовщик, ответственные, з/п от 8000 до
18000 грн., более детально
з/п обсуждается при собеседовании в зависимости от
профессиональных данных,
позвонить: +38(050)361-27-96
, +38(097)584-56-73

кат. Е или С
возможно иногородние

ГОРНИЧНЫЕ
ОФИЦИАНТЫ
ПОМОЩНИК ПОВАРА
ПРАЧКА
АНИМАТОРЫ
БАРМЕН
ОХРАННИКИ
3-разовое питание и проживание

Обвальщик
Ученик
обвальщика
Грузчикзаготовщик
ответственные, з/п от 8000 до 18000
Более детально з/п обсуждается при
собеседовании в зависимости
от профессиональных данных

050-361-27-96, 097-584-56-73
Запрошуємо на роботу
(вул. Акiнфієва,9
р-он парка Шевченка)

Прибиральницю
Вантажника
Пекаря

050-729-32-51

099-027-29-20

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

Охоронному
підприємству потрібні

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

067-632-62-54

ОХОРОНЦІ
Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

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

В с. Орловщина требуются:

РАБОЧИЕ Охоронці
м. Дніпро

по уходу за с/х животными,
без вредных привычек
Обеспечиваем:
- зарплату,
- хорошие условия
проживания и питания

067-632-16-70
Запрошуємо на роботу

12 квартал

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

www.t-rezerv.dp.ua

099-658-16-60

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

800 грн. за зміну + премія

Офіційне працевлаштування, соцпакет

098-410-71-51
Запрошуємо на роботу
ТЦ"(Неоплаза")

Пекаря
Кухаря
Касира
Продавця
Охоронника
098-004-56-92
5

Запрошуємо на роботу:
(Донецьке шосе)

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Êóõàðÿ
Îõîðîíöÿ
066-103-10-12
В кафе «Ибица»

требуется

Поваруниверсал

з/п

15000 грн.

063-223-49-00, 050-361-26-86

В кафе «Ибица»

требуются:

Запрошуємо на роботу

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

Звертатися за тел.

099-658-16-60
Предприятию требуется

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ïî ïðîäàæàì
ñòðîéìàòåðèàëîâ
в/о, о/р в продажах,
желательно наличие
автомобиля

050-361-33-32
Запрошуємо на роботу:
р-н Донецького шосе

Підробіток 3-4 годинии в
день. Дохід до 400 грн. в
день, т.097-403-11-01, 066377-81-89.
Підробіток в офісі, від 18 років. Без обмежень віку. Оплата гідна,, т.098-720-74-53.
Підробіток для зайнятих людей. Зручний графік – 2-4 години в лень.Дохід до 480 грн.
в день. Телефонуйте прямо
зараз, т.097-212-23-06, 066097-71-58.
ПІДСОБНИЙ
РОБІТНИК,
терміново, кондитерському
підприємству, м. Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93
Підсобний
робітник,
ТОВ
“Павлоградзернопродукт”
,
зателефонувати:
+38(067)492-48-60
ПРАЧКА, в пансионат «Адмирал», 3-разовое питание
и проживание, позвонить:
+38(050)729-32-51
ПРАЧКА, ресторанно-готельному комплексу, зателефонувати: +38(097)776-87-90
ПРИБИРАЛЬНИК
ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, терміново, кондитерському підприємству, м. Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати:
+38(050)489-77-93

Бармен
Официант

ОХОРОНЦІВ

063-223-49-00, 050-361-26-86

тел. 066-103-10-12

Прибиральник, пр. Героїв
(ж/м Перемога, 4), зателефонувати: +38(096)708-55-15

Запрошуємо на роботу
пр. Гагаріна, 117

Запрошуємо на роботу

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

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

Продавця
Пекаря
Охоронника
Прибиральника

099-027-29-20
Запрошуємо на роботу
(просп. Б. Хмельницького, 36)

ПРОДАВЦIВ
ПРИБИРАЛЬНИКІВ
067-136-77-47

пр. Героїв (ж/м Перемога, 4)

(096) 708-55-15
Производственному предприятию
строчно требуются:

Грузчик
график работы: 4/4

Оператор

производственной линии

график работы:
2 дня, 2 ночи, 4 выходных
р-н 12 Квартал

тел. 067-569-76-34

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

ÐÎÁÎÒÀ
Прибиральниці,
двірник,
в ТЦ, р-н пр. Поля 2\2 тільки день. 08.00-20.00, 07.0021.00,
2\2.
0672231618,
0675632544
ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5500
грн. за 15 змін, спецодяг,
соцпакет,
зателефонувати:
+38(067)233-80-23
ПРИБИРАЛЬНИЦІ, Терміново!, з/п 5500 грн. за 15 змін,
спецодяг, соцпакет, зателефонувати: +38(096)228-65-85
Прибиральниця на склад,
р-н автовокзалу, 5\2 з 08.0016.00. 0672231618
Прибиральниця на склади,
5\2, р-н вул. Малиновського, Лівий берег, 0672148579,
0675632544
Прибиральниця, вул. Акінфієва, 9, р-он парку Шевченка,
зателефонувати:
+38(099)027-29-20
Прибиральниця,
Центр
міста, р-н «МОСТ СІТІ»,
тільки вихідні сб-нд, зміна
100 грн. з 8.50-11.00 ранку.
0675632544. 0672231618
Работа для студентов (сезон), компания предлагает:
гибкий график работы, своевременную оплату труда, бесплатные обеды, позвонить:
+38(067)611-13-23

РІЗНОРОБ
на
дiльницю
ГТВ(РТИ) , ТЕРМІНОВО, з
досвідом роботи, місце роботи: с.м.т. Самарівка, телефонувати пн.-пт., з 9.00 до
18.00 +38(0562)36-06-18 ,
+38(067)522-26-47
Робота або підробіток. Від
пенсіонера до студента. Можлива віддалена робота – online. Від 500 грн. в день, т.
096-259-07-76.
СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ, под план для работы
в такси, АВТО: Рено Логан,
Киа, Хюндай, позвонить:
+38(067)632-62-54
СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТНИКИ дерев’яних піддонів,
з/п 12000-15000 грн., оплата своєчасно, без затримок,
місце роботи: лівий берег, зателефонувати: +38(073)40708-07 , +38(096)284-46-94 ,
+38(095)638-90-05
Специалист, по обесшумливанию автомобиля, опыт работы от 1 года, з/п от 15000
грн., позвонить: +38(067)54336-28
Тонировщик, опыт работы от
1 года, з/п от 15000 грн., позвонить: +38(067)543-36-28
Транспорт увальник,
ТОВ
“Павлоградзернопродукт”
,
зателефонувати:
+38(067)492-48-60

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

УТЮЖИЛЬЩИЦА,
швейному производству, позвонить: +38(050)342-89-84 ,
+38(098)107-98-42

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

Ученик обвальщика, ответственные, з/п от 8000 до
18000 грн., более детально
з/п обсуждается при собеседовании в зависимости от
профессиональных данных,
позвонить: +38(050)361-27-96
, +38(097)584-56-73

Прибиральниці на санвузли в ТЦ, по вул. Титова 2\2,
з 09.00-21.00-370 грн. зміна,
0674051571

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

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

Прибиральниці у кінотеатр по вул. Титова, 20.0008.00, 2\2 зміна 400 грн.
0674021571

Раздатчики готовой продукции, на Азовское море, на
сезонную работу, позвонить:
+38(050)231-73-34

Прибиральниці,
банк,
Центр міста, вул. Успенська
(«Новий
Центр»),
07.00-16.00, 5\2. 0675632544,
0672231618, з/п 5000 грн.

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

Прибиральниці в спортивний комплекс, 2\2 (день,
або нічні зміни) 08.00-20.00.
0672231618, 0675632544
Прибиральниці в ТЦ, р-н
Підстанція, на пр. Гагаріна, 08.00-20.00, 0675492339,
0675632544
Прибиральниці на вихідні
дні, фуд-кортв ТЦ по вул.
Титова, пт-сб-нд-з 13.0022.00 --300 грн. 0674021571

ШВЕЯ, швейному производству, позвонить: +38(050)34289-84 , +38(098)107-98-42
Шукаю швачку на дому для
пошиття купальників і тунік. Лекала і матеріали надаю. Бажано м. Дніпро та
міста поруч. Зарплата договірна. Зателефонувати:
+38(067)691-55-72, Артур

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë
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ÐÎÁÎÒÀ
Вакансії Дніпровської
служби зайнятості

Волочильник, з/п 8 000 грн.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.

За більш детальною інформацією за кожною із
наведених вакансій звертатися за телефоном
(056)734-94-59, (067)755-5064.

Вчитель-логопед, з/п 10 000
грн. Робота с дітьми з важкими мовними порушеннями.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.

Адміністратор
черговий,
з/п 6 440 грн. Обхід території,
перегляд камер відео-спостережень, контроль пропускного режиму, робота на лівому
березі м. Дніпро. Довідки за
тел. (056)7349459, (067)75550-64.
Бухгалтер (з дипломом магістра), з/п 8 000 грн. Ведення бухгалтерського обліку, перевірка фінансової звітності.
Володіння програмою «1-С».
Додаткова інформація за телефоном (056)734-94-59.
Вальцювальник стана гарячого прокату, з/п 9 000 грн.
Веде технологічний процес
прокатки гарячого металу
різних марок сталі, профілів
і перерізів на окремих групах
клітей або окремих клітях
лінійних середньосортних та
дрібносортних станів Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Вальцювальник стана холодного прокату, з/п 8 000
грн. Знання системи ручного
та автоматичного керування
станом. Навички слюсарної
справи для усунення поточних несправностей в роботі
обладнання. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Вантажник, з/п 6 450 грн.
Місце
роботи:
Самарський район, за інформацією
звертатись за телефоном
(056)734-96-56.
Вихователь, з/п 9 000 грн.
Довідки за тел. (056) 7349459,
(067)755-50-64.
Водій навантажувача, з/п
8 100 грн. Навантажувальні
роботи колісних пар рухомого
складу, матеріалів та запчастин. Інформація за телефоном (056)734-96-56, (067)75550-64.

ÐÎÁÎÒÀ
“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.
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Газорізальник, з/п 19 000
грн.
Зарплата
відрядна.
Графік роботи: 2 через 2 з
початком зміни о 7:00, тривалість зміни 12 годин. Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Гальванік, з/п 8 000 грн.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Головна медична сестра
(головний медичний брат),
з/п 7 890 грн. Телефонувати
(056)7349459.
Головний бухгалтер, з/п
9 000 грн. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Головний державний податковий
ревізор-інспектор, з/п 12 650 грн. Забезпечення повноти обліку платників податків, сплата податків, зборів з фізичних осіб.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Дезінфектор, з/п 8 000 грн.
Санітарна обробка транспорту та виробничих приміщень,
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Електрогазозварник,
з/п
12 000 грн. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, з/п 16 000 грн.
Зварювальні роботи на кузові
і візках вантажного вагона.
Зарплата відрядна. Робота
за графіком 2 через 2 з початком зміни о 7:00. Тривалість
зміни 12 годин. Довідки за
тел. (056)7349459, (067)75550-64.
Електрозварник труб на
стані, з/п 8 000 грн. Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Електромеханік дільниці,
з/п 8 251 грн. Електромеханік
дільниці 2 групи - ремонтно-технологічної дільниці у
СП «Дистанція сигналізації
та зв’ язку Нижньодніпровськ
-Вузол» РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця». Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Електромонтажник
спеціальних виробів, з/п 10
000 грн. Електромонтажник
радіоелектронної апаратури
і електрошкафів. Довідки за
тел. (056)7349459, (067)75550-64.
Електромонтажник-налагоджувальник, з/п 16 000
грн. Знання принципів роботи металорізального облад-
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ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
нання; вміння встановити,
підключити постійні і змінні
ел.двигуни.
Налагодження
електричних схем верстатів,
відновлення (металообробних). Додаткова інформація
за телефоном (056)734-9459, (067)755-50-64.
Електромонтер з експлуатації електролічильників,
з/п 8 500 грн. Досвід роботи.
Довідки за тел. (056) 7349459.
Електромонтер з експлуатації розподільних мереж,
з/п 11 232 грн. Бажано досвід роботи Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних
ліній, з/п 10 455 грн. Ремонт
і монтаж маслонаповнених
вінілових кабельних ліній
наругою до 10кв. Довідки за
тел. (056)7349459, (067)75550-64.
Завантажувач-вивантажувач харчової продукції, з/п
8 100 грн. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Зачищувач, з/п 10 000 грн.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Інженер з комп’ютерних систем, з/п 6 100 грн. Довідки за
тел. (056)7349459, (067)75550-64.
Інженер з охорони праці, з/п
7 774 грн. Правила внутрішнього трудового розпорядку,
посадова інструкція. Додаткова інформація за телефоном
734-94-59.
Інженер з пожежної безпеки, з/п 6 005 грн. Інженер
1 кат. по пожежогасінню.
Довідки за тел. (056)7349459,
(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 734-94-59.
Інспектор з контролю якості
продукції, з/п 7 833 грн. Робота з клієнтами, підбір автозапчастин та автомастил,
документальне оформлення
претензій і рекламацій постачальникам. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Кондитер, з/п 8 000 грн.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Кондуктор
громадського
транспорту, з/п 6 428 грн.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Кравець, з/п 9 100 грн. Ремонт та пошив одягу. Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Кухар, з/п 6 100 грн. Готувати їжу згідно з технологією
приготування. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.

Лікар-психіатр, з/п 10 000
грн. Застосування сучасних
методів
діагностики,
профілактики та лікування
психічно хворих. Додаткова
інформація за телефоном
(056)734 94 59.
Лікар-психолог, з/п 9 300
грн. Надання спеціалізованої
діагностичної, лікувальної та
консультативної психологічної допомоги психічно хворих. Додаткова інформація за
номером (056)734 94 59.
Лікар-терапевт, з/п 7 000 грн.
Доплата до з/п за інтенсивність праці. Додаткова інформація за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Маляр, з/п 6 100 грн. Автомаляр. Підготовка автомобілів
або його деталей до малярних робіт, фарбування автомобілів. Довідкова інформація за телефоном (056)73494-59.
Машиніст екскаватора одноковшового, з/п 11 530
грн. Керувати екскаватором
одноковшовим
(об’ємом
ковша 0,25 м.куб) з усіма
видами змінного робочого
устаткування. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Машиніст крана (кранівник), з/п 10 500 грн. Виконує
роботу на мостовому крані.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Машиніст навантажувальної машини, з/п 9 000 грн.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Машиніст насосних установок, з/п 6 500 грн. Обслуговувати насосні агрегати, теплообмінники. Виконувати чистку
і калібрування контрольно-вимірювальних приладів
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Машиніст-кранівник, з/п 12
000 грн. Управління плавучим краном. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Молодша медична сестра
(мол. мед. брат) (санітарка,
санітарка-прибирал.,
санітарка-буфетниця та ін.),
з/п 6 500 грн. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Монтажник санітарно-технічного устаткування, з/п 6
500 грн. Монтаж та ремонт систем центрального опалення,
водопостачання, каналізації.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Монтер колії, з/п 9 000 грн.
Поточне утримання та ремонт
залізничних колій. Довідки за
тел. (056)7349459, (067)75550-64.
Педагог соціальний, з/п
6 840 грн. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
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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. Довідки за
тел. (056)7349459, (067)75550-64.
Слюсар з механоскладальних робіт, з/п 9 000 грн.
Збірка вузлів. 3-денний робочий тиждень. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування, з/п 10
500 грн. До ремонтної служби
приймемо - слюсаря-електрика. Оплата праці погодинна.
Графік роботи: п’ятиденка з початком зміни о 7:00.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Слюсар-електромонтажник, з/п 6 500 грн. Монтує,
складає, регулює та здає
складні вузли електричних
машин на різних верстатах.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Слюсар-інструментальник,
з/п 12 233 грн. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Слюсар-ремонтник, з/п 6
500 грн. Ремонт і налагоджування обладнання (висота).
3-денний робочий тиждень.
Додаткова інформація за телефоном: (056)7349459.
Стрілець, з/п 10 183 грн. Військова служба за контрактом.
Охорона та оборона військової частини. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Стропальник, з/п 10 000 грн.
Довідки за тел. (056)7349459,
(067)755-50-64.
Токар, з/п 12 000 грн. Робота
вальцетокарем. Виконує токарне оброблення і доводку
складних деталей. Довідки за
тел. (056)7349459, (067)75550-64.
Фрезерувальник,
з/п
9
000 грн. Довідки за тел.
(056)7349459,
(067)755-5064.
Швачка, з/п 10 000 грн. Пошив спецодягу. Довідки за
тел. (056)7349459, (067)75550-64.
Шліфувальник, з/п 8 000
грн. За інформацією звертатить по тел. (056) 734 9459.
Вакансії Павлоградського
МРЦЗ
Токар, з/п 16 000 грн. Токарні
роботи на універсальних верстатах. Наявність розряду з 3
по 6. Додаткова інформація
за телефоном: (0563)26 95
16.
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Підписуйтесь
на наш Telegram канал
Актуальні вакансії в режимі реального часу!
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