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ÐÎÁÎÒÀ
№22 (737) 09.06.2021 - 15.06.2021

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

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)(

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

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

В детский сад в центре

требуется

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

ПОВАР

(066) 376-40-64, (098) 376-40-64

Повний соціальний пакет. воєчаснаС виплата зарплати.
дреса:Наша а м. Дн про, вул. Ун версальна, 10i i

АТ «Дніпровагонрембуд»
Для організації роботи в три зміни,

за графіком день-нічь-48,
приймемо на роботу:

Майстра

Машиніста крану

Слюсаря з ремонту

рухомого складу

Вантажника

-
-

-
-

13000 грн.,

10500 грн.,

від 18000 грн.

8000 грн.

В Центре
гр./р.: 3/3

Т юребу тся

в кейтеринговую
компанию

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

ПОВАР

ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА

ООО “Могис” требуются:

(099)094-43-56

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

ШВЕЯ
(097)893-22-81
(099)340-80-19

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

В пансионат
на Азовском море

требуются:

Бармены
(парень/девушка)

тел. 067-565-76-17

Официанты
(шведский стол)

Аниматоры
Пекарь

Работник кухни

Пров зор в
Фармацевт в

i i
i

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

Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

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

район ,вул. Лагiрна
вул. Бальзака

вул. Багговутiвська
та

ый и Левый берег
Г/р без ночных: 5/2, 10.00-22.00

Ежедневная компенсация топлива,
амортизации, телефонной связи

Бесплатное питание
Приятный бонус- чаевые

Прав

063-034-74-73

КУРЬЕР
со своим авто

В службу доставки
суши требуется:

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!
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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

ОБРАБОТЧИК искусствен-
ного камня (акрил, кварц), с 
обучением, з/п 10000 - 25000 
грн., позвонить: +38(095)816-
16-96 , +38(098)987-56-73

Приглашаем ДЕВУШЕК, 
ЖЕНЩИН до 50 лет, для 
работы в офисе, комфорт-
ные условия труда, ста-
бильный высокий доход, 
гибкий график, мы не зави-
сим от карантинных огра-
ничений! Живите, а не вы-
живайте! тел. +38(050)138-
51-00, +38(063)673-62-75, 
+38(098)663-76-10 . Звонки 
принимаются ежедневно с 
10.00 до 16.00, суббота – вы-
ходной.

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

02

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, 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

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА,  
позвонить: + 38(099)094-43-
56

05

Робота на телефоні в офісі 
+ нескладна документозвіт-
ність, т.097-607-10-74, 063-
231-23-91.

09

Провізори, в національну 
аптечну мережу, у зв’язку з 
розширенням штату, робота 
постійна. Район вул. Лагірна, 
вул. Бальзака, вул. Багго-
вутівська. Офіційне працев-
лаштування, високий рівень 
зарплати, повний соціальний 
пакет, зателефонувати: 080-
050-88-48 , +38(067)567-65-
11 , +38(050)423-76-75 , Юлія.

Фармацевти, в національну 
аптечну мережу, у зв’язку з 
розширенням штату, робота 
постійна. Район вул. Лагірна, 
вул. Бальзака, вул. Багго-
вутівська. Офіційне працев-
лаштування, високий рівень 
зарплати, повний соціальний 
пакет, зателефонувати: 080-
050-88-48 ,  +38(067)567-
65-11 , +38(050)423-76-75 , 
Юлія.

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.

Менеджер по продажам 
изделий медицинского 
назначения (клиническая 
диагностика), для участия 
в тендерах Prozorro, меди-
цинское или фармацевти-
ческое образование, поз-
вонить: +38(0562)337-367, 
+38(050)340-10-78

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

ОФІС-МЕНЕДЖЕР по прода-
же спецодежды,  позвонить: 
+ 38(099)094-43-56

11

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

Касир, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

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

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

Касир, просп. Б. Хмельни-
цького, 36, зателефонувати: 
+38(067)136-77-47

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

Касир, ТЦ «Неоплаза», за-
телефонувати: +38(068)071-
42-28

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

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(066)103-10-12

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

Продавець, пр. Героїв (ж/м 
Перемога, 4), зателефонува-
ти: +38(096)708-55-15

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 «Нагорний», зателефону-
вати: +38(066)112-86-65

Продавець, ТЦ «Неоп-
лаза», зателефонувати: 
+38(068)071-42-28

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

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

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

ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти

тел. (056)789-46-08, 096-693-64-34

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

Слесарь-ремонтник
Штамповщик
Э
Оператор
Грузчик

лектрик

ТПА

Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А

вул. Урицького, 6А

Прибиральника
095-832-30-08

Продавця
Кухаря

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

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

ОХОРОНЦІ

Охоронному
підприємству потрібні

На деревообрабатывающее
производство требуются:

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

КОНСТРУКТОР
столярных изделий

МАЛЯР

067-485-52-88

СТОЛЯР

ЭЛЕКТРИК

изделий медицинского назначения
(клиническая диагностика)

для участия в тендерах Prozorro

по продажам
Менеджер

(0562)337 67
050-340-10-78

-3

Медицинское или
фармацевтическое образование

Підприємству потрібні

телефонувати з 11:00 до 12:00
та з 17:00 до 19:00

050-340-40-09

Ливарник
виробів із пластмас

Слюсар
механоскладальних

іроб т

067-547-77-53

050-4 - 1-43 0 79

РІЗНОРОБОЧІ

тел.

на виробництво
деревного вугілля

у Київській обл.

�Бажано чоловіки, без шкідливих
звичок та судимостей
Житлом забезпечуємо
З/п від 15000 грн.
На постійну зайнятість

�
�
�

Охоронне підприємство
запрошує:

ОХОРОННИКІВ
(офіс)

Змінний графік роботи:1/2,
Заробітна плата: 7500 грн.

тел. 063-293-03-23
093-299-29-45

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-

м яса’

Пекаря

Касира

Вантажника

Кухарязерновоза
тел. 067 560 12 05

Срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ
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Раздатчики готовой про-
дукции, на Азовское море, 
на сезонную работу, позво-
нить: +38(050)231-73-34

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

13

Комірник, пр. Героїв, 11, за-
телефонувати: +38(063)198-
68-90

14

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, +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

Автоэлектрик, на СТО, за-
работная плата от 20000 до 
30000 грн., порядочность, с 
опытом работы, позвонить: 
+38(050)190-50-24

ВОДИТЕЛЬ зерново-
за, Срочно!, позвонить: 
+38(067)560-12-05

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,  
позвонить: + 38(099)094-43-
56

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

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

РИХТОВЩИК, на СТО, зарп-
лата высокая договорная, 
позвонить: +38(098)513-64-
11, +38(095)158-22-23, Ники-
та

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

СЛЕСАРЬ, на СТО,  зарпла-
та высокая договорная, по-
звонить: +38(098)513-64-11, 
+38(095)158-22-23, Никита

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

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

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

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

Бармен, на Азовское море, 
на сезонную работу, позво-
нить: +38(050)231-73-34

Бармены, парень/де-
вушка, в пансионат на 
Азовском море, позвонить: 
+38(067)565-76-17

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(066)103-
10-12

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

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

Кухар, пр-т Гагаріна, 117, за-
телефонувати: +38(099)027-
29-20

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

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

Кухар, ТЦ «Неоплаза», за-
телефонувати: +38(068)071-
42-28

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

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

ОФИЦИАНТЫ, в пансионат 
«Адмирал», 3-разовое 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

Официанты, шведс-
кий стол, в пансионат на 
Азовском море, позвонить: 
+38(067)565-76-17

Пекар, вул. Акінфієва, 9, р-он 
парку Шевченка, зателефо-
нувати: +38(099)027-29-20

Пекар, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

Пекар, пр. Героїв (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(096)708-55-15

Пекар, пр-т Гагаріна, 117, за-
телефонувати: +38(099)027-
29-20

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

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

Пекар, ТЦ «Неоплаза», за-
телефонувати: +38(068)071-
42-28

Пекар, хлібо-булочному під-
приємству, зателефонувати: 
+38(096) 547-87-18

Пекарь, в пансионат на 
Азовском море, позвонить: 
+38(067)565-76-17

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

Повар, в кейтеринговую ком-
панию, в Центре, гр./р.: 3/3,  
позвонить: +38(096)626-04-
02 , +38(099)742-21-27

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

Повар-кондитер, на 
Азовское море, на сезон-
ную работу, позвонить: 
+38(050)231-73-34

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

Прибиральниця в кафе на 
ранок. Графік 5/2, з 6:00 до 
9:00 год., З/П 220 грн./вихід 
(3 години). Оплата 2 р./мі-
сяць. Штрафів немає. Вул. 
Писаржевського, 26 ( р-н 
пр. Гагаріна) т.+38(099)155-
06-48, Евгенія.

Работник кухни, в пансио-
нат на Азовском море, поз-
вонить: +38(067)565-76-17

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

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

Предприятию требу тся:е

- МАШИНИСТ

тел. 066 892 57 39

вахта: 20/10

автогрейдера

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

ТРЕБУЕТСЯ

äîðîæí õ çíàêîâû
ÏÎÊËÅÉÙÈÊ
работа на производственном

участке

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

Запрошуємо на роботу

(пр. Миру, 61 А)

066-103-10-12

Продавець
Касир

Охоронець
Кухар

Швейному производству
требуются:

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

ШВЕЯ

УТЮЖИЛЬ ИЦАЩ

Р О Б О Т А

тел. 0 - - -66 103 10 12

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

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

до 50 лет, для работы в офисе

Приглашаем

050-138-51-00, 063-673-62-75, 098-663-76-10

- комфортные условия труда
- стабильный высокий доход
- гибкий график
- мы не зависим от карантинных ограничений!

Живите, а не выживайте!

Звонки принимаются ежедневно
с 10.00 до 16.00, суббота - выходной

ДЕВУШЕК,
ЖЕНЩИН
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ÐÎÁÎÒÀ
Машиніст крану, з/п 10500 
грн., графік роботи: день-
нічь-48, повний соціальний 
пакет, своєчасна випла-
та зарплати, наша адре-
са: м. Днiпро, вул. Унiвер-
сальна, 10, зателефону-
вати: +38(066)376-40-64 , 
+38(098)376-40-64

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

ОБРАБОТЧИК искусствен-
ного камня (акрил, кварц), с 
обучением, з/п 10000 - 25000 
грн., позвонить: +38(095)816-
16-96 , +38(098)987-56-73

Оператор производствен-
ной линии, график ра-
боты: 1/2 ночь, 4 дня, р-н 
12 Кварталтел, позвонить: 
+38(067)569-76-34

Оператор производствен-
ной линии, график работы: 
2 дня, 2 ночи, 4 выходных, 
р-н 12 Кварталтел, позво-
нить: +38(067)569-76-34

Оператор, г. Днепр, ж/м 
Западный, ООО Завод По-
лимерных Изделий Фарут-
ти, полная занятость, офи-
циальное трудоустройство, 
позвонить: +38(056)789-46-
08 , +38(096)693-64-34

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИ-
РОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ (БАЖАНО ЧО-
ЛОВІКИ), терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

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

Потрібні шевці, заготівель-
ники, закрійники, столовик, 
т.096-137-69-89

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

РИХТОВЩИК, на СТО,  зарп-
лата высокая договорная, 
позвонить: +38(098)513-64-
11, +38(095)158-22-23, Ники-
та

Сантехник в ОСББ зарплата 
достойная. Есть система по-
ощрений. Тел. +38(066)781-
47-72

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

Автоэлектрик, на СТО, за-
работная плата от 20000 до 
30000 грн., порядочность, с 
опытом работы, позвонить: 
+38(050)190-50-24

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, місце роботи – Го-
тель, район парку Шевченка, 
пятиденика, оформлення 
КЗпП, з/п 6000 грн., зателе-
фонувати: +38(067)622-60-
37

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

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

Ливарник виробів із пласт-
мас, телефонувати з 11:00 
до 12:00 та з 17:00 до 19:00, 
тел. +38(067)547-77-53, 
+38(050)340-40-09

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

Майстер, з/п 13000 грн., 
графік роботи: день-нічь-48, 
повний соціальний пакет, 
своєчасна виплата зарплати, 
наша адреса: м. Днiпро, вул. 
Унiверсальна, 10, зателефо-
нувати: +38(066)376-40-64 , 
+38(098)376-40-64

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

МАШИНИСТ автогрейде-
ра, вахта: 20/10, позвонить: 
+38(066)892-57-39

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

СЛЕСАРЬ, на СТО,  зарпла-
та высокая договорная, по-
звонить: +38(098)513-64-11, 
+38(095)158-22-23, Никита

Слесарь-ремонтник, г. 
Днепр, ж/м Западный, 
ООО Завод Полимерных 
Изделий Фарутти, полная 
занятость, официальное 
трудоустройство, позво-
нить: +38(056)789-46-08 , 
+38(096)693-64-34

Слюсар з ремонту верстат-
ного та кранового обладнан-
ня, повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Слюсар з ремонту дизелів, 
повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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

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

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

Слюсар механоскладаль-
них робіт, телефонувати з 
11:00 до 12:00 та з 17:00 до 
19:00, тел. +38(067)547-77-
53, +38(050)340-40-09

Слюсар-електрик, хлібо-бу-
лочному підприємству, від 35 
років, допуск від 1000 Вт, мі-
сто розташування підприєм-
ства: район пр. Івана Мазепи 
(пр.Петровського), офіційне 
працевлаштування, зателе-
фонувати: +38(096)547-87-
18

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

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)(

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

0 - - -66 112 86 65

Кухаря

Пекаря
Продавця

ОХОРОННИКА

ПРОДАВЦЯ

КАСИРА
тел. (0 )6 2-7 -96 1 6 14

вул. Калинова, 9А
Запрошуємо на роботу:

( . , )пр Героїв 11

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

КОМІРНИКА

На СТО требуются:

098-513-64-11

095-158-22-23, Никита

РИХТОВЩИК

Зарплата
высокая

договорная

СЛЕСАРЬ

т
р

е
б

у
т

с
я

:
е

ØÂÅß

098-432-43-88

на производство кожгалантереи
пошив сумок( )

Район работ :ы
График работы:

ж/м Тополь-2
с 8:00 до 17:00,

сб., вс. - выходные

Àâòîýëåêòðèê
Заработная плата:
от 20000 до 30000 грн.
Порядочность

Ñ îïûòîì ðàáîòû

050-190-50-24

Íà ÑÒÎ òðåáóåòñÿ

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ
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ÐÎÁÎÒÀ
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

Охранник на производ-
ство, проходная позво-
нить: + 38(098)968-91-22, 
+38(050)425-43-06

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

18

Активним пенсіонерам ро-
бота. Офіс, т.097-323-87-21, 
095-169-35-76

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

Аниматоры, в пансионат на 
Азовском море, позвонить: 
+38(067)565-76-17

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(099)027-
29-20

Вантажник, з/п 8000 грн., 
графік роботи: день-нічь-48, 
повний соціальний пакет, 
своєчасна виплата зарплати, 
наша адреса: м. Днiпро, вул. 
Унiверсальна, 10, зателефо-
нувати: +38(066)376-40-64 , 
+38(098)376-40-64

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

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

Військова служба за кон-
трактом в ВСУ. Грошове 
забеспечення від 11 тис. 
грн. Кар’єрний зріст, повний 
соцпакет. Самарський РТЦК 
та СП. Ж/м Придніпровський, 
вул. Електрична, 1 б, з 9 до 
17, т.056-728-00-02, 093-578-
40-31, 097-878-55-60

Слюсарь з ремонту рухомо-
го складу, з/п від 18000 грн., 
графік роботи: день-нічь-48, 
повний соціальний пакет, 
своєчасна виплата зарплати, 
наша адреса: м. Днiпро, вул. 
Унiверсальна, 10, зателефо-
нувати: +38(066)376-40-64 , 
+38(098)376-40-64

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

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

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

Токар, Оператор ЧПУ на по-
стійну роботу. Добрі умови 
праці, стабільна ЗП. Графік 
з 8.00 до 16.30, т.+38 099-
256-57-67, 098-291-08-32

Токарі  на ДИП-500. Лівий 
берег. Оплата відрядна, 
щотижнева, т.+38 097-075-
96-28, 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

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

ШВЕЯ, на производство ко-
жгалантереи (пошив сумок), 
район работы: ж/м Тополь-2, 
график работы: с 8:00 до 
17:00, сб., вс. – выходные, 
позвонить: +38(098)432-43-
88

ШВЕЯ, позвонить: 
+(097)893-22-81 , (099)340-
80-19

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

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

Штамповщик, г. Днепр, ж/м 
Западный, ООО Завод По-
лимерных Изделий Фарут-
ти, полная занятость, офи-
циальное трудоустройство, 
позвонить: +38(056)789-46-
08 , +38(096)693-64-34

Электрик, г. Днепр, ж/м За-
падный, ООО Завод Поли-
мерных Изделий Фарутти, 
полная занятость, офи-
циальное трудоустройство, 
позвонить: +38(056)789-46-
08 , +38(096)693-64-34

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

Эл е к т р о г а зо с в а р щ и к , 
опыт  работы, Левый Берег, 
позвонить: +38(067)631-84-
44

Формовщик ручной фор-
мовки (литье металлов), Ле-
вый Берег, опыт работы, по-
звонить: +38(095)712-02-89

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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Маляри-штукатури в буді-
вельну організацію. Зар-
плата своєчасно, т.+38 096-
781-07-48, Миколай.

17

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

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(096)708-55-15

Охоронник, ТЦ «Неоп-
лаза», зателефонувати: 
+38(068)071-42-28

Охоронник, у зв’язку із 
відкриттям нового мага-
зину на постійну роботу, 
гнучкий графік, офіційне 
працевлаштування, своє-
часна заробітна плата, м/р: 
Бульвар Слави, 45, зате-
лефонувати: +38(093)170-
75-58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

ОХОРОННИКІ, офіс, змінний 
графік роботи: 1/2, заробітна 
плата: 7500 грн., зателефо-
нувати: +38(063)293-03-23, 
+38(093)299-29-45

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

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

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
067-560-20-60

(вул. Ак н ва,9
р-он парка Шевченка)

i фіє

Запрошуємо на роботу

0 - - -99 027 29 20

Прибиральницю
Вантажника

Пекаря

0 - - -99 658 16 60

Запрошу мо на роботує

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

12 квартал

Запрошуємо на роботу:

р-н Донецького шосе

тел. 0 - - -66 103 10 12

ОХОРОНЦІВ

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

автомобиля

050-361-33-32

Предприятию требуется

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ïî ïðîäàæàì

ñòðîéìàòåðèàëîâ

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

09 - -( )6 708 55 15

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касир ві

ТЦ" Неоплаза"( )

Запрошуємо на роботу

Продавця

0 - - -68 071 42 28

Охоронника

Касира

Пекаря
Кухаря

В пансионат
на Азовском море

требуются:

Бармены
(парень/девушка)

тел. 067-565-76-17

Официанты
(шведский стол)

Аниматоры
Пекарь

Работник кухни

тел. ( )06 2 - -7 33 80 23

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
ВІДКРИТІ ВАКАНСІЇ

з/п в д 5 00 грн. за 15 зміні 5
спецодяг, соц. пакет

ОБРАБОТЧИК

095-816-16-96
098-987-56-73

Требуется

С обучением
ЗП 10000 - 25000 грн.

искусственного

камня акрил, кварц( )
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ÐÎÁÎÒÀ
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 на склад. Срочно! 
Днепр, Левый берег. Гра-
фик постоянный, з/п 8000 
грн/мес, т.+38 098-353-52-
43, Иван.

Грузчик, г. Днепр, ж/м За-
падный, ООО Завод Поли-
мерных Изделий Фарутти, 
полная занятость, офи-
циальное трудоустройство, 
позвонить: +38(056)789-46-
08 , +38(096)693-64-34

Грузчик, график работы: 4/4, 
р-н 12 Кварталтел, позво-
нить: +38(067)569-76-34

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

ДВІРНИКИ, Терміново!, з/п 
5500 грн. за 15 змін, спецодяг, 
соцпакет, зателефонувати: 
+38(096)228-65-85

Касир, пр. Героїв (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(096)708-55-15

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

Косарі на покос каран-
тинних трав потрібні під-
приємству. Зарплата своє-
часно, т.+38 098-818-39-63, 
Віта.

КУРЬЕР со своим авто, 
в службу доставки суши, 
Правый и Левый берег, гр./р. 
без ночных: 5/2, 10.00-22.00, 
ежедневная компенсация 
топлива, амортизации, те-
лефонной связи, бесплат-
ное питание, приятный 
бонус-чаевые, позвонить: 
+38(063)034-74-73

м. Дніпро Любі дівчата за-
прошуємо в дружний ко-
лектив. У нас ви отримаєте 
високий дохід + чайові. Ви-
плати щодня. Живіть гідно, 
а не існує. Життя одне! На-
даємо гарне житло. Будемо 
дуже раді Вас бачити. тел: 
0685043191, 0973951621

Маляр-штукатур в ОСББ 
зарплата достойная. Есть 
система поощрений тел. 
+38(066)781-47-72 

ОБРАБОТЧИК искусствен-
ного камня (акрил, кварц), с 
обучением, з/п 10000 - 25000 
грн., позвонить: +38(095)816-
16-96 , +38(098)987-56-73

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

Підробіток в офісі, від 18 ро-
ків. Без обмежень віку. Опла-
та 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, 066-097-71-58

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

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

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5500 
грн. за 15 змін, спецодяг, 
соцпакет, зателефонувати: 
+38(067)233-80-23

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, Терміно-
во!, з/п 5500 грн. за 15 змін, 
спецодяг, соцпакет, зателе-
фонувати: +38(096)228-65-
85

Прибиральниця, вул. Акін-
фієва, 9, р-он парку Шев-
ченка, зателефонувати: 
+38(099)027-29-20

Приглашаем ДЕВУШЕК, 
ЖЕНЩИН до 50 лет, для 
работы в офисе, комфорт-
ные условия труда, ста-
бильный высокий доход, 
гибкий график, мы не зави-
сим от карантинных огра-
ничений! Живите, а не вы-
живайте! тел. +38(050)138-
51-00, +38(063)673-62-75, 
+38(098)663-76-10 . Звонки 
принимаются ежедневно с 
10.00 до 16.00, суббота – вы-
ходной.

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

Раздатчики готовой про-
дукции, на Азовское море, 
на сезонную работу, позво-
нить: +38(050)231-73-34

Разнорабочий в ОСББ по 
городу. Зарплата достойная. 
Есть система поощрений 
тел. +38(066)781-47-72

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

Різноробочий в цех. Роз-
бірка, навантаження, ро-
звантаження. Вівторок-Су-
бота, 8-годинний робочий 
день. Верх пр. Петровсь-
кого. ЗП від 500 грн/зміна, 
т.+38 097-338-48-56

РІЗНОРОБОЧІ на вироб-
ництво деревного вугілля, 
у Київській обл., бажано 
чоловіки, без шкідливих 
звичок та судимостей, жит-
лом забезпечуємо, з/п від 
15000 грн., на постійну за-
йнятість, зателефонувати: 
+38(050)443-01-79

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

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМО-
БИЛЬ (под план для работы 
в такси), АВТО: Рено Логан, 
Киа, Хюндай, позвонить: 
+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

Терміново потрібні швач-
ки. Досвід роботи від 2-х 
років. т. 066-407-84-76, Те-
тяна.

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

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

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

Шукаю собі помічника в 
офіс. Можливо без досвіду, 
т.068-379-16-78

Запрошуємо на роботу

Продавця

Звертатися за тел.

вул. 20 рок в Перемоги, 43Дi

0 - -99 658 16-60

Старшого

продавця

Вантажника

Запрошуємо на роботу

пр. , 11Гагаріна 7

0 - - -99 027 29 20

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

Ïðîäàâöÿ

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Êóõàðÿ

Êàñèðà

Îõîðîíöÿ

р-н 12 Квартал

тел. 067-569-76-34

Грузчик

график работы:
2 ноч , 4 ы ы2 дня, и в ходн х

производственной линии

Производственному предприятию
строчно требуются:

Оператор
график работы: 4/4

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

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

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

0 - - -67 136 77 47

ПРОДАВЦ ВI

ПРИБИРАЛЬНИКІВ
КАСИР ВI

У звязку із відкриттям нового
магазину на постійну роботу

у мережу магазинів
"Аврора" (пром. група)

потрібні:

Гнучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна зароб тна платаi

м/р: Бульвар Слави, 45
нженерна, 2Д

площа Вокзальна, 1
вул. Кавер на, 1

І

і

Продавці-
консультанти

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

Охоронник

з/п 5 00 .5 грн 15 змінза

ПРИБИРАЛЬНИЦІ

(096) 228-65-85

ТЕРМ НОВО ПОТРІБНІ:І

спецодяг, соц. пакет

ДВ РНИКИІ
та

ый и Левый берег
Г/р без ночных: 5/2, 10.00-22.00

Ежедневная компенсация топлива,
амортизации, телефонной связи

Бесплатное питание
Приятный бонус- чаевые

Прав

063-034-74-73

КУРЬЕР
со своим авто

В службу доставки
суши требуется:
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За більш детальною ін-
формацією за кожною із 
наведених вакансій звер-
татися за телефоном 
(056)734-94-59, (067)755-50-
64.

Вальцювальник (холоднош-
тампувальні роботи), з/п 10 
000 грн. Додаткова інформація 
за телефоном (056)734-94-59.
Вантажник, з/п 6 450 грн. Місце 
роботи: Самарський район, За 
інформацією звертатись за те-
лефоном (056)734-96-56.
Верстатник деревообробних 
верстатів, з/п 15 000 грн. Знан-
ня налаштування та роботи де-
ревообробних вестатів: ЦЕРКУ-
ЛЯРКА, ФРЕЗЕР, ШЛІФМАШИН-
КА, ПРИСАДКА, СТРІЧКОВА 
пилка. Інформація за телефо-
ном: (056)734-94-58, (067)755-
50-64.
Верстатник широкого про-
філю, з/п 10 000 грн.3-денний 
робочий тиждень. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)734-94-59.
Водій навантажувача, з/п 8 100 
грн. Навантажувальні роботи 
колісних пар рухомого складу, 
матеріалів та запчастин. Інфор-
мація за телефоном (056)734-
96-56.
Волочильник дроту, з/п 9 000 
грн. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.
Вчитель закладу загальної се-
редньої освіти, з/п 6 500 грн. 
Вихователь групи продовженого 
дня. (056)734-94-59.
Газозварник, з/п 10 000 грн. 
Газозварник з відрядною опла-
тою. Місце роботи: Самарський 
район, структурний підрозділ 
«Нижньодніпровська дистанція 
колії». Додаткова інформація за 
телефоном:(056)734-94-59.
Газорізальник, з/п 12 000 грн. 
Киснева і повітряно-плазмова 
прямолінійна різка заготовки, 
Довідки за телефоном: (056)734-
94-59.
Економіст, з/п 7 000 грн. Довідки 
за телефоном: (056)734-94-59.
Електрогазозварник, з/п 13 075 
грн. Додаткова інформація за те-
лефоном:(056)734-96-60.
Електрозварник на автома-
тичних та напівавтоматичних 
машинах, з/п 16 000 грн. Зварю-
вальні роботи на кузові і візках 
вантажного вагона. Зарплата ві-
дрядна. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59. Робота за графі-
ком 2 через 2 з початком зміни о 
7:00. Тривалість зміни 12 годин.
Електромеханік електрозв’яз-

додатковою інформацією звер-
татись до відділу рекрутингу за 
телефоном (067)755-50-64.
Лікар-анестезіолог, з/п 8 053 
грн. Додаткова інформація за те-
лефоном: (056)734-94-59.
Лікар-кардіолог, з/п 7 000 грн. 
Доплата до з/п за інтенсив-
ність праці. Довідки за телефо-
ном:(056)734-94-59.
Лікар-невропатолог, з/п 10 000 
грн. Додаткова інформація за те-
лефоном: (056)734-94-59.
Лікар-психолог, з/п 9 300 грн. 
Надання спеціалізованої ді-
агностичної, лікувальної та 
консультативної психологічної 
допомоги психічно хворих. До-
даткова інформація за номером 
(056)734-94-59.
Лікар-терапевт, з/п 9 000 грн. 
Спостереження за станом здо-
ров’я, діагностування, лікування. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)734-94-59.
Машиніст автовишки та авто-
гідропідіймача, з/п 15 000 грн. 
Водій автовишки, посвідчення 
водія обов`язкове. Додаткова ін-
формація за номером (056)734-
94-59. Водій автовишки повинен 
знати: пристрій, правила експлу-
атації автовишки; призначення, 
характеристики, види застосо-
вуваних інструментів, присто-
сувань і матеріалів; причини 
виникнення технічних несправ-
ностей і аварій, заходи щодо 
їх попередження та ліквідації; 
правила ведення первинної тех-
нічної документації, її форми; 
вимоги безпеки і охорони праці.
Машиніст дорожньо-будівель-
них машин, з/п 12 000 грн. Робо-
та на будівельних майданчиках. 
Наявність посвідчення тракто-
риста-машиніста з відкритими 
категоріями А, С, Д, Е, Г. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)734-94-59.
Машиніст екскаватора, з/п 6 
700 грн. Машиніст екскавато-
ра JSB, BOBCAT, HYUNDAI, 
CATERPILLAR M318D. Розробка 
грунту при розробці виїмок та на-
сипів при монтажно-будівельних 
роботах. Контроль технічного 
стану екскаватору. Можливість 
відряджень. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (056)734-
96-60.
Машиніст катальної машини, 
з/п 20 000 грн. За інформацією 
(056)734-94-59.
Машиніст крана (кранівник), 
з/п 10 500 грн. Виконує роботу 
на мостовому крані. Довідки за 
телефоном: (056)734-94-59.
Машиніст мийних машин, з/п 
10 000 грн. Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.
Машиніст навантажувальної 
машини, з/п 9 000 грн. Довідки 
за телефоном:(056)734-94-59.
Механік з ремонту транспор-
ту, з/п 7 000 грн. Виробництво 
спецтехніки, збірка редукторів 
та вузлів, налагодження мехвніз-
мів. Додаткова інформація за те-
лефоном (067)755-50-64 відділ 
рекрутингу.
Монтажник зв’язку-спаю-
вальник, з/п 8 000 грн. Спаю-
вальник оптичного волокна 
(ВОЛС) ОБОВ`ЯЗКОВО з досві-
дом!!! ОБОВ`ЯЗКОВО ВОДІЙ-
СЬКІ ПРАВА  кат. В!!! Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056)734-94-59. Зустріч з канди-
датом на посаду відбувається 
лише за умови попереднього те-
лефонного зв`язку з керівником.
Налагоджувальник зварю-
вального й газоплазморізаль-
ного устаткування, з/п 10 000 
грн. Налагоджувальник зварю-
вального устаткування, додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)734-96-56.
Обмотувальник елементів 
електричних машин, з/п 12 
000 грн. Виконання ремонту та 
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обслуговування електроустатку-
вання. Додаткова інформація за 
телефоном (056)734-94-59.
Оператор верстатів з програм-
ним керуванням, з/п 10 000 грн. 
Механічна обробка деталей вуз-
лів на верстатах з програмним 
керуванням токарної групи. До-
даткова інформація за телефо-
ном (056)734-96-60.
Оператор поштового зв’язку, 
з/п 7 000 грн. Приймати та ви-
давати відправлення. Розпові-
дати про послуги та продавати 
їх. Приймати комунальні платежі 
(досвід роботи за касовим апа-
ратом буде великим плюсом). 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (067)755-50-64.
Педагог-організатор, з/п 6 500 
грн. оклад + надбавка. Додат-
кова інформація по телефону: 
(056)734-96-60.
Підсобний робітник, з/п 7 000 
грн. Різноробочий в галузі маши-
нобудування. Додаткова інфор-
мація за телефоном (067)755-
50-64 відділ рекрутингу.
Пресувальник-вулканізатор-
ник, з/п 9 430 грн. Виготовлення 
стандартних зразків для випро-
бувань гумових сумішей для 
лабораторії фізіко-механичних 
та аналітичних випробувань. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056) 734-96-60.
Прибиральник гарячого ме-
талу, з/п 11 000 грн. Додаткова 
інформація за телефоном (056) 
73494-59.
Психолог, з/п 9 000 грн. Обов’яз-
ково мати досвід роботи з діть-
ми. За більш детальною інфор-
мацією звертатися до відділу 
рекрутингу (067)755-50-64. 
Різальник металу на ножи-
цях і пресах, з/п 10 000 грн. За 
більш детальною інформацією 
звертатися до відділу рекрутин-
гу:(067)755-50-64.
Робітник з комплексного об-
слуговування сільськогоспо-
дарського виробництва, з/п 10 
000 грн. Польові роботи, сортова 
прополка - робота с. Дослідне( 
р-н Тополя-3). Довідки за теле-
фоном: (056)734-94-59.
Слюсар з механоскладальних 
робіт, з/п 8 109 грн. Робота у СП 
«Дистанція сигналізації та зв’ 
язку Нижньодніпровськ -Вузол» 
РФ «Придніпровська залізниця» 
АТ «Укрзалізниця». Довідки за 
телефоном:(056)734-94-59. 
Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування, з/п 10 
000 грн. Допуск до 1000 В. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056)734-96-60.
Слюсар-електромонтажник, 
з/п 6 500 грн. Монтує, складає, 
регулює та здає складні вузли 
електричних машин на різних 
верстатах, прокладає кабелі в 
траншеях, тунелях з монтажем 
лінійних та кінцевих муфт. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056)734-96-60.
Слюсар-інструментальник, з/п 
10 000 грн. Доводки прес-форм 
пневматичним інструментом, до-
даткова інформація за телефо-
ном:(056)734-96-60. 
Слюсар-ремонтник, з/п 9 200 
грн. За більш детальною інфор-
мацією звертатися до відділу ре-
крутингу (067)755-50-64.
Столяр, з/п 15 000 грн. Знання 
налаштування та роботи дере-
вообробних вестатів ЦЕРКУ-
ЛЯРКА, ФРЕЗЕР, ШЛІФМАШИН-
КА, ПРИСАДКА, СТРІЧКОВА 
пилка. Інформація за телефо-
ном:(056)734-94-58.
Стропальник, з/п 11 000 грн. 
Робота на металобазі р-н Північ-
ного авторинку. Довідки за теле-
фоном: (056)734-94-59.
Технік з підготовки технічної 
документації, з/п 10 000 грн. 
Для ведення обліково-звітної 
документації – приймемо техніка 

до відділу технічного контролю. 
Вимоги: досвідчений користу-
вач ПК. Вміє читати креслення. 
Довідки за телефоном: (056)734-
94-59.
Токар, з/п 12 000 грн. Робота 
вальцетокарем. Виконує токар-
не оброблення і доводку склад-
них деталей. Довідки за телефо-
ном:(056)734-94-59.
Токар-карусельник, з/п 8 000 
грн. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.
Фрезерувальник, з/п 7 400 
грн. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.

 Вакансії Павлоградського  
 МРЦЗ
Токар, з/п 16 000 грн. Токарні 
роботи на універсальних верста-
тах. Наявність розряду з 3 по 6. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (0563)26 95 16.
Гірник очисного забою, з/п 14 000 
грн. Токарні роботи на універсаль-
них верстатах. Наявність розряду 
з 3 по 6. Додаткова інформація за 
телефоном: (0563)26 95 16.
 Вакансіі Синельниківської  
 міськрайонної філіі 
 Дніпропетровського ОЦЗ
Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустатку-
вання, з/п 7 000 грн. Ремонт та 
обслуговування електроустатку-
вання. Довідкова інформація за 
телефоном: (0566)34-36-14.
Електрогазозварник, з/п 7 504 
грн. Ручне дугове та газове зва-
рювання складних і відповідаль-
них апаратів, деталей; кисневе 
різання металів під водою; кисне-
ве прямолінійне і горизонтальне 
різання особливо складних де-
талей з різних сталей і сплавів. 
Довідкова інформація за телефо-
ном: (0566)34-36-14.

 Нікопольський МРЦЗ
Начальник цеху, з/п 19 500 грн. 
Контроль якості продукції що ви-
пускається. Довідкова інформа-
ція за телефоном: (0566)69-65-
06.
Машиніст крана автомобільно-
го, з/п 11 484 грн., посвідчення 
водія машиніста крану. Довід-
кова інформація за телефоном: 
(0566)69-65-06.
Машиніст бульдозера, з/п 10 517 
грн., посвідчення машиніста буль-
дозера. Довідкова інформація за 
телефоном: (0566)69-65-06.
Рихтувальник кузовів, з/п 6 000 
грн. Довідкова інформація за те-
лефоном: (0566)69-65-06.
Інженер-будівельник, з/п 6000 
грн., будівельні роботи. Довід-
кова інформація за телефоном: 
(0566)69-65-06.
Електрик дільниці, з/п 8 000 
грн., обслуговування електроме-
реж. Довідкова інформація за те-
лефоном: (0566)69-65-06.
Підсобний робітник, з/п 6 000 
грн. Довідкова інформація за те-
лефоном: (0566)69-65-06.
Укладальник-пакувальник, з/п 6 
000 грн., виконання усіх видів па-
кувальних робіт. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (0566)69-65-
06.
Охоронник, з/п 6 000 грн., охоро-
на об’єктів. Довідкова інформація 
за телефоном: (0566)69-65-06.
Лікар ветеринарної медицини, з/п 
14 960 грн., біологічний контроль 
інкубації яєць. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (0566)69-
65-06. 
Стропальник, з/п 6 000 грн., 
сточування та зв’язування стро-
пи різними вузлами. Довідко-
ва інформація за телефоном: 
(0566)69-65-06.
Токар, з/п 14 000 грн., робота на 
токарних, фрезерувальних стан-
ках. Довідкова інформація за те-
лефоном: (0566)69-65-06.

Вакансії Дніпровської 
служби зайнятості

ку, з/п 8 251 грн. Оперативне 
обслуговування і ремонт дію-
чих електроустановок напругою 
127В і вище змінного струму і 
110В постійного струму, монтаж-
ні, налагоджувальні роботи, ро-
бота, пов’язана з підійманням на 
висоту. додаткова інформація за 
телефоном: (056)734-96-56. 
Електромонтажник силових 
мереж та електроустаткуван-
ня, з/п 13 000 грн. Виконання 
ремонту та обслуговування 
електроустаткування. Додаткова 
інформація за телефоном(056) 
734-94-59.
Електромонтажник-нала-
годжувальник, з/п 16 000 грн. 
Знання принципів роботи мета-
лорізального обладнання, вмін-
ня встановити, підключити по-
стійні і змінні ел. двигуни. Довід-
ки за телефоном:(056)7349459. 
Вміння програмування (початко-
вий рівень) в стійках систем ЧПУ, 
СNC, Fanuk, 20-42, Балт систем 
nc 201-nc 310, Sinumerik 840D. 
Додаткова інформація за теле-
фоном (056)734-94-59.
Електромонтер контактної 
мережі, з/п 6 877 грн. Робота у 
Структурному підрозділі «Дис-
танція електропостачання» 
Нижньодніпровськ вузол. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)734-96-56.
Інженер-конструктор, з/п 13 
000 грн. Досвід програмуван-
ня контролерів SIMATIC ф. 
Siemens, знання стандартних 
МЕКовскіх мов для програму-
вання ПЛК. Досвід виконання 
електротехнічних розрахунків 
Довідки за телефоном: (056)734-
94-59. Наявність навичок ділово-
го листування (складання Т.З., 
тех. вимог на розробку елек-
трообладнання тощо). Вільне 
читання креслень механічних 
конструкцій, кінематичних і елек-
тронних схем.
Інженер-технолог (механіка), 
з/п 15 000 грн. Інженер-технолог 
по механообробці. За інформа-
цією (056)734-94-59.
Інспектор кредитний, з/п 10 000 
грн. Облік видачі та погашення 
кредитів. Перевірка та обробка 
заявок на кредит. Робота з доку-
ментами (кредитні договори, за-
яви тощо). Взаємодія з відокрем-
леними підрозділами. Довідки за 
телефоном:(056)734-94-59. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056)734-96-60.
Касир торговельного залу, з/п 
10 300 грн. Здійснює підготовку 
робочого місця до початку змі-
ни: огляд робочого місця, вклю-
чення реєстратора розрахун-
кових операцій, включення ПК, 
створення нульових фіскальних 
чеків і внесення службового 
внесення грошових коштів для 
розміну. Обслуговує клієнтів на 
касі, забезпечує збереження гро-
шових коштів(приймає, врахо-
вує, видає, зберігає). Довідки за 
телефоном:(056)734-94-59.
Клеїльник гумових, полі-
мерних деталей та виробів, 
з/п 8 010 грн. Нанесення кле-
йової плівки на арматуру та ії 
просушка (список 2). Додат-
кова інформація за телефо-
ном:(056)734-96-60.
Кондуктор громадського тран-
спорту, з/п 6 428 грн. Довідки за 
телефоном:(056)734-94-59.
Контролер-вагар, з/п 10 000 
грн. Високий рівень відповідаль-
ності. Фіксація показань гак-ваг, 
що показують вагу металу, зли-
того з печі в ківш, фіксація ваги 
металу, що заливається за фор-
мами, і ваги залишку чавуну в 
ковші, що підлягає сливу назад в 
піч. Тарування ємкості і великої 
тари для зважування. Контроль 
видачі, ваги брухту і шихтових 
матеріалів із занесенням даних 
в журнал. Довідки за телефо-
ном:(056)734-94-59.
Лікар загальної практики-сі-
мейний лікар, з/п 10 800 грн. За 
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