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Заводу изготовителю необходимы сотрудники:

Требуются

Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà ýêñòðóäåðà

ПОВАР

(ñ îáó÷åíèåì)

Якість гарантовано!

На постійну роботу запрошуємо:

РОБІТНИКІВ НА КОНВЕЄРНІ ЛІНІЇ
ВАНТАЖНИКА
САНТЕХНІКА
ПІДСОБНИХ РОБІТНИКІВ
Ми пропонуємо:
ВЕТЛІКАРЯ
зручний графік
соцпакет
МАШИНІСТА
гарячі обіди

ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

спецодяг

Тел.: (056)373-93-41, (067)566-95-52
Ми знаходимось: м. Дніпро вул. Молодогвардійська 32
(кінцева зупинка 9 трамваю район старого м'ясокомбінату)
маршрутки 22,27 - «Агро-Овен», друга прохідна

Охоронці

Срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ

Øòàìïîâùèê (ñ îáó÷åíèåì)
Äðîáèëüùèê ïëàñòìàññ
Ñëåñàðüèíñòðóìåíòàëüùèê
Òîêàðü (056)720-96-14, (050)480-58-46

від

ПЕРСОНАЛ
для прибирання

(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

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

м. Днiпро, вул. Океанська, 4

800 грн. за зміну + премія

тел. 067 560 12 05

098-410-71-51

Приглашаем

В детский сад в центре
требуется

Автотранспортному
предприятию требуются:

ДЕВУШЕК,
ЖЕНЩИН

ПОВАР
096-626-04-02
099-742-21-27

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

050-489-77-93

АТ «Дніпровагонрембуд»

Офіційне працевлаштування, соцпакет

Электрикпневматик
Водитель кат.Е

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

ТІСТОРОБ
ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ

м. Дніпро

з/п от 27000 грн.

В Центре
гр./р.: 3/3

Кондитерському підприємству
терміново потрібні:

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

Графік роботи 1/2, 1/3
заробітна плата

зерновоза

в кейтеринговую
компанию

Для організації роботи в три зміни,
за графіком день-нічь-48,
приймемо на роботу:

Майстра - 13000 грн.,
Машиніста крану - 10500 грн.,
Слюсаря з ремонту
рухомого складу - від 18000 грн.
Вантажника - 8000 грн.

до 50 лет, для работы в офисе
- комфортные условия труда
- стабильный высокий доход
- гибкий график
- мы не зависим от карантинных ограничений!

Живите, а не выживайте!

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

Повний соціальний пакет. Своєчасна виплата зарплати.
Наша адреса: м. Днiпро, вул. Унiверсальна, 10

Звонки принимаются ежедневно
с 10.00 до 16.00, суббота - выходной

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

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë
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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

приглашает на работу:

Менеджера

по бронированию
(знание англ. языка)
1

Работа
для студентов
(сезон)

Поваров
Кухонных
работников
Официантов
Горничных
Компания предлагает:
- гибкий график работы
- своевременную
оплату труда
- бесплатные обеды

067-611-13-23
Требуется

ОБРАБОТЧИК
искусственного
камня (акрил, кварц)

Кухаря
Продавця
Прибиральника
095-832-30-08
На деревообрабатывающее
производство требуются:

КОНСТРУКТОР

столярных изделий

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

С обучением
ЗП 10000 - 25000 грн.

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

ТРЕБУЮТСЯ

ÏÎÊËÅÉÙÈÊ

äîðîæíûõ çíàêîâ

ÑËÅÑÀÐÜ
ïî îöèíêîâêå

Предприятию требуются:

Бухгалтер
Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

Слесарьсварщик
(067)950-55-00
Предпри

ебуется
:

- МАШИН

автогрейдИеСТ
ра
вахт
а: 20/10

тел. 066 89

2 57 39

В с. Орловщина требуются:

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

067-632-16-70
2

РІЗНОРОБОЧІ
на виробництво
деревного вугілля
у Київській обл.
Бажано чоловіки, без шкідливих
звичок та судимостей
Житлом забезпечуємо
З/п від 15000 грн.
На постійну зайнятість

тел.

ятию тр

- зарплату,
- хорошие условия
проживания и питания

работа на
производственном участке
òåë. (050)362-41-92
(067)565-00-13
(067)563-46-65

050-443-01-79
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ÄËß ÌÎËÎÄ²
ОБРАБОТЧИК искусственного камня (акрил, кварц), с
обучением, з/п 10000 - 25000
грн., позвонить: +38(095)81616-96 , +38(098)987-56-73
Помощник машиниста экструдера (с обучением) , позвонить: +38(056)720-96-14 ,
+38(050)480-58-46
Приглашаем
ДЕВУШЕК,
ЖЕНЩИН до 50 лет, для
работы в офисе, комфортные условия труда, стабильный высокий доход,
гибкий график, мы не зависим от карантинных ограничений! Живите, а не выживайте! тел. +38(050)13851-00,
+38(063)673-62-75,
+38(098)663-76-10 . Звонки
принимаются ежедневно с
10.00 до 16.00, суббота – выходной.
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
Йде набір співробітників в
філіал. Офіційне працевлаштування. Графік роботи
5/2. Гарний дохід + бонуси,
т.063-355-40-30, 068-768-1734.
Підробіток для людей, котрі
можуть заробляти в вільний
час. Дохід до 500 грн. в день,
т.050-239-54-38, 063-253-1654.
Штамповщик
(с
обучением),
позвонить:
+38(056)720-96-14
,
+38(050)480-58-46
Стабільна робота/підробіток
в офісі торгівельної організації, т.098-720-74-53

Запрошуємо на роботу

ÐÎÁÎÒÀ
лефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, з
досвідом роботи, місце роботи: смт Самарівка, Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00,
зателефонувати: +38(0562)
36-06-18, +38(067)522-26-47
КОНСТРУКТОР столярных
изделий, на деревообрабатывающее производство, позвонить: +38(067)485-52-88

067-622-78-78
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ÔÀÕ²ÂÖ²

Інженер з охорони праці,
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Інженер з постачання, соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, теwww.t-rezerv.dp.ua

Менеджер по бронированию (знание англ. языка),
компания предлагает: гибкий
график работы, своевременную оплату труда, бесплатные обеды, позвонить:
+38(067)611-13-23

03 ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ
11

ÒÎÐÃ²ÂËß

Бухгалтер,
позвонить:
+38(067)950-55-00
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
Потрібна інтелігентна жінка в офіс зі стажем роботи
на керівних посадах. Доход
зростаючий, т.063-355-40-30,
068-768-17-34.
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ВЕТЛІКАР, робота постійна,
ми пропонуємо: зручний графік, соцпакет, гарячі обіди,
спецодяг, ми знаходимось:
м. Дніпро вул. Молодогвардійська, 32, кінцева зупинка
9 трамваю район старого
м’ясокомбінату, маршрутки
22,27 - «Агро-Овен», друга
прохідна, зателефонувати:
+38(056)373-93-41, (067)56695-52

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
10

р-он Парус-Комунар

Продавця
Кухарям’яса
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря

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.

Робота. Повна або часткова
зайнятість. Офіс, т.073-11104-34, 095-517-66-80
Робота для людей з вищою
освітою.Без вікових обмежень, т.095-741-69-42, 098771-65-25.
Співробітник для обробки
заявок. Повна або часткова
зайнятість, т.066-073-23-34,
097-167-85-43.
Требуется помощник руководителя по общим вопросам. Неполная занятость.
Офис в центре. Хороший
доход,т.063-355-40-30, 068768-17-34.

Стабільна робота/підробіток
в офісі торгівельної організації, т.098-720-74-53
Терміново! В НПК потрібні
співробітники з досвідом роботи по веденню документації. Високий дохід +премії,
т.063-355-40-30, 068-768-1734.
Касир, вул. Калинова, 9а, зателефонувати: +38(096)61276-14
Касир, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)10310-12
Касир, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)10310-12
Касир, пр. Миру, 61А, зателефонувати:
+38(066)10310-12
Касир, просп. Б. Хмельницького, 36, зателефонувати:
+38(067)136-77-47
Касир,
р-н
Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
Касир, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(068)07142-28
Продавець гастрономії, 12
квартал,
зателефонувати:
+38(099)658-16-60

В ресторан
The Loft gastropub

Мойщик
посуды
находимся в ТЦ Мост сити
2 этаж
График 2/2 с 10:00 до 22:00 и
с 12:00 до 24:00
(после 24 развозим на такси домой)
ставка в час 35 грн. (чистыми)

(067)402-05-35

№24(739) 23.06.21-29.06.21

ти: +38(066)112-86-65

ÐÎÁÎÒÀ
Продавець, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)65816-60
Продавець, вул. 20 років
Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(099)658-16-60
Продавець, вул. Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(096)612-76-14

Кухар, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(095)832-30-08
Кухар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)10310-12
Кухар, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)10310-12

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

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

Продавець,
вул.
Робоча, 67, зателефонувати:
+38(066)103-10-12

Кухар, пр-т Гагаріна, 117, зателефонувати: +38(099)02729-20

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

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

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

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

Продавець,
пр.
Миру,
61А,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12

Кухар, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(068)07142-28

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

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

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

Кухарь, Січеславська Набережна, 33, зателефонувати:
+38(063) 198-68-90

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

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

Продавець,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(068)071-42-28
Продавець-консультант,
Січеславська
Набережна, 33, зателефонувати:
+38(063) 198-68-90
Старший продавець, 12
квартал,
зателефонувати:
+38(099)658-16-60
Старший продавець, вул.
20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(099)65816-60
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.
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Кухар, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)658-1660

Обвальник, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)65816-60
Официанты,
компания
предлагает: гибкий график
работы,
своевременную
оплату
труда,
бесплатные
обеды,
позвонить:
+38(067)611-13-23
Пекар, вул. Акінфієва, 9, р-он
парку Шевченка, зателефонувати: +38(099)027-29-20
Пекар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)10310-12
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
«Нагорний», зателефонува-

№24(739) 23.06.21-29.06.21

Пекар, ТЦ «Неоплаза», зателефонувати: +38(068)07142-28
Пекарь, Січеславська Набережна, 33, зателефонувати:
+38(063) 198-68-90
Повар, в детский сад в центре, позвонить: +38(096)62604-02 , +38(099)742-21-27
Повар, в кейтеринговую компанию, в Центре, гр./р.: 3/3,
позвонить: +38(096)626-0402 , +38(099)742-21-27
Повар, компания предлагает: гибкий график работы,
своевременную оплату труда, бесплатные обеды, позвонить: +38(067)611-13-23
Повар, на Азовское море, на
сезонную работу, позвонить:
+38(050)231-73-34
Работник фаст-фуда - пиццерист, со стажем работы,
на Азовское море, на сезонную работу, позвонить:
+38(050)231-73-34
Сушист, на Азовское море,
на сезонную работу, позвонить: +38(050)231-73-34
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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
намонтажпамятников
з/п сдельная, 16-20 тыс. грн.
095-340-31-05

066-103-10-12

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

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

Водій-далекобійник.
Без
шкідливих звичок, чесний,
порядний. Досвід роботи
на груз. DAF, Scania, причепи-тенти (штора), двадцятки. Повна зайнятість, по
Україні. Достойна З/П, +38
095-286-51-99, пн-птн 8:0016:00, Ірина.

В ресторан
в центре города

ПОВАР
мясного цеха

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.

(хоспер, стейки)
График 2/2 с 10:00 до 24:00 и
с 12:00 до 24:00
(развозка на такси домой)

бесплатное питание
современная кухня
з/п 15000 грн.

(067)402-05-35

Требуется

КАССИР

в столовую

Левый берег, ул. Каштановая
График 5/2 с 7:00 до 15:00
Условия:
- бесплатное питание
- обеспечиваем формой
- выплата з/п 2 раза в месяц
з/п 6000 грн. (чистыми)

067-699-61-56, Мария

Автомойщики, при АЗС, з/п
высокая (ставка + %), позвонить: +38(095)292-42-65.
Автоэлектрик, на СТО, заработная плата от 20000 до
30000 грн., порядочность, с
опытом работы, позвонить:
+38(050)190-50-24
ВОДИТЕЛЬ
зерновоза,
Срочно!,
позвонить:
+38(067)560-12-05
www.t-rezerv.dp.ua
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Приглашаем

Запрошуємо на роботу:
вул. Калинова, 9А

ДЕВУШЕК,
ЖЕНЩИН

ОХОРОННИКА
ПРОДАВЦЯ
КАСИРА

до 50 лет, для работы в офисе

тел. (096)612-76-14

Живите, а не выживайте!

Êàñèð-îö³íþâà÷

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

050-138-51-00, 063-673-62-75, 098-663-76-10
Звонки принимаются ежедневно
с 10.00 до 16.00, суббота - выходной

â ëîìáàðä

Охоронному
підприємству потрібні

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

ОХОРОНЦІ

çíàííÿ ÏÊ îáîâ’ÿçêîâå
Ãð/ð: ïîäîáîâèé (1/2)
äåííèé (2/2)

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

096-960-15-15
096-461-81-69
Запрошуємо на роботу
(р-н пр. Гагаріна, ТЦ «Нагорний»)

Кухаря
Продавця
Пекаря
066-112-86-65

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

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР
со своим
грузовым автомобилем
5-7 тонн, будка (гидроборт);
автомобиль 2 тонны (максимальная
цельнометаллическая будка)

м/р: ул. Байкальская, 4
З/П: от 35 000 грн.
Официальное 099-447-75-54
оформление 067-560-20-60

Требуется

ГРУЗЧИК

ТЕРМІНОВО
потрібні з досвідом роботи:

заработная плата

ІНЖЕНЕР-

от 8500 грн.
график 2/2
ул. Байкальская 9/21

конструктор

095-282-73-34

ЕЛЕКТРИК
5,6 розряду

РiЗНОРОБ
на дiльницю ГТВ(РТИ)
В службу доставки
суши требуется:

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
з ремонту металообробних верстатiв

КУРЬЕР
со своим авто

МАЙСТЕР

Водитель, кат. ВС, позвонить: +38(050)713-20-04
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР,
со своим грузовым автомобилем, 5-7 тонн, будка
(гидроборт); автомобиль 2
тонны (максимальная цельнометаллическая
будка),
м/р: ул. Байкальская, 4, з/п
от 35000 грн., официальное оформление, позвонить: +38(099)447-75-54 ,
+38(067)560-20-60

Заготовщики, сапожники
в обувной цех, т.097-517-7996.
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ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Автослесарь с о/р (предпочтительно с автомобилем
Мерседес Бенц Спринтер),
з/п 25000-30000 грн., позвонить: +38(050)190-50-24
Автоэлектрик, на СТО, заработная плата от 20000 до
30000 грн., порядочность, с
опытом работы, позвонить:
+38(050)190-50-24
Волочильник дроту, кат.
В,С,
Дніпровському
кабельному заводу «Енерго»,
місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати:
+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00
ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ),
терміново, кондитерському
підприємству, м. Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93

Дробильщик
пластмасс,
позвонить: +38(056)720-9614 , +38(050)480-58-46

Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

063-034-74-73

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

050-489-77-93

Електро-монтер, кат. В,С,
Дніпровському кабельному
заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)73070-71, +38(098)911-41-00

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

Кондитерському підприємству
терміново потрібні:

Місце роботи: смт Самарівка

за рахунок організації, зателефонувати:
+38(067)41259-07, +38(066)169-73-16

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

òåë. (0562) 36-06-18,
(067)522-26-47

механічної ділянки

ÐÎÁÎÒÀ

Водій, кат. В,С, Дніпровському кабельному заводу
«Енерго», місце роботи - с.
Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)730-7071, +38(098)911-41-00

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО
ЖІНКИ), терміново, кондитерському підприємству, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93

Правый и Левый берег
Г/р без ночных: 5/2, 10.00-22.00
Ежедневная компенсация топлива,
амортизации, телефонной связи
Бесплатное питание
Приятный бонус- чаевые
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Водій на ЗІЛ-самоскид з досвідом роботи в кар’єрах,
т.+38 096-872-04-26.

ЕЛЕКТРИК, 5,6 розряду, з
досвідом роботи, місце роботи: смт Самарівка. Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00,
зателефонувати: +38(0562)
36-06-18, +38(067)522-26-47
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних
машинах, вахтовий метод роботи, з/п від 15000 грн., харчування, проживання, проїзд
www.t-rezerv.dp.ua

МАЙСТЕР механічної ділянки, з досвідом роботи, місце
роботи: смт Самарівка, Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00,
зателефонувати: +38(0562)
36-06-18, +38(067)522-26-47
МАЛЯР, на деревообрабатывающее производство, позвонить: +38(067)485-52-88
МАШИНИСТ
автогрейдера, вахта: 20/10, позвонить:
+38(066)892-57-39
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
МАШИНІСТ
ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК, робота
постійна, ми пропонуємо:
зручний графік, соцпакет,
гарячі обіди, спецодяг, ми
знаходимось: м. Дніпро вул.
Молодогвардійська, 32, кінцева зупинка 9 трамваю,
район старого м’ясокомбінату, маршрутки 22,27 - «АгроОвен», друга прохідна, зателефонувати:
+38(056)37393-41, (067)566-95-52
Механік-енергетик, повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, телефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
ОБРАБОТЧИК искусственного камня (акрил, кварц), с
обучением, з/п 10000 - 25000
грн., позвонить: +38(095)81616-96 , +38(098)987-56-73
Оператор
екструдера,
кат. В,С, Дніпровському кабельному заводу «Енерго»,
місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати:
+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00

Оператор производственной линии, график работы: 1/2 ночь, 4 дня, р-н
12 Квартал, тел, позвонить:
+38(067)569-76-34
Оператор производственной линии, график работы:
2 дня, 2 ночи, 4 выходных,
р-н 12 Квартал, тел, позвонить: +38(067)569-76-34
Оператор станка лазерной резки ЧПУ, позвонить:
+38(067)950-55-00
Оператор, г. Днепр, ж/м
Западный, ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти, полная занятость, официальное трудоустройство,
позвонить: +38(056)789-4608 , +38(096)693-64-34
ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА
ХАРЧОВОЇ
ПРОДУКЦІЇ (БАЖАНО ЧОЛОВІКИ), терміново, кондитерському підприємству, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93
Поклейщик
дорожных
знаков, работа на производственном
участке,
позвонить:
+38(050)36241-92,
+38(067)565-00-13,
+38(067)563-46-65
Помощник машиниста экструдера (с обучением) , позвонить: +38(056)720-96-14 ,
+38(050)480-58-46
РiЗНОРОБ на дiльницю
ГТВ(РТИ), з досвідом роботи, місце роботи: смт Самарівка, дзвонити пн.-пт., з
9.00 до 18.00, зателефонувати: +38(0562) 36-06-18,
+38(067)522-26-47
РОБІТНИК НА КОНВЕЄРНІ
ЛІНІЇ, робота постійна, ми
пропонуємо: зручний графік, соцпакет, гарячі обіди,
спецодяг, ми знаходимось:
м. Дніпро вул. Молодогвардійська, 32, кінцева зупинка
9 трамваю, район старого
м’ясокомбінату, маршрутки
22,27 - «Агро-Овен», друга
прохідна, зателефонувати:
+38(056)373-93-41, (067)56695-52
САНТЕХНІК, робота постійна, ми пропонуємо: зручний
графік, соцпакет, гарячі обіди, спецодяг, ми знаходимось: м. Дніпро вул. Молодогвардійська, 32, кінцева
зупинка 9 трамваю, район
старого
м’ясокомбінату,
маршрутки 22,27 - «АгроОвен», друга прохідна, зателефонувати: +38(056)37393-41, (067)566-95-52
СБОРЩИК МЕБЕЛИ, на
д е р е во о б р а бат ы ва ю ще е
производство,
позвонить:
+38(067)485-52-88

№24(739) 23.06.21-29.06.21

ÐÎÁÎÒÀ
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

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

Скрутчик дроту, кат. В,С,
Дніпровському кабельному
заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)73070-71, +38(098)911-41-00

Слюсар із збирання металевих конструкцій, вахтовий метод роботи, з/п від
15000
грн.,
харчування,
проживання, проїзд за рахунок організації, зателефонувати: +38(067)412-59-07,
+38(066)169-73-16

Слесарь
по
оцинковке, работа на производственном
участке,
позвонить:
+38(050)362-4192,
+38(067)565-00-13,
+38(067)563-46-65
Слесарь-инструментальщик, позвонить: +38(056)72096-14 , +38(050)480-58-46
Слесарь-ремонтник,
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
Слесарь-сварщик, позвонить: +38(067)950-55-00
Слюсар з ремонту верстатного та кранового обладнання, повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Слюсар з ремонту дизелів,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
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

В ресторан
в центре города

ПОВАР
горячего цеха
График 2/2 с 11:00 до 22:00
бесплатное питание
современная кухня
з/п 12000 грн.

(067)402-05-35

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
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
з
ремонту
металообробних
верстатiв, з досвідом роботи, місце роботи: смт Самарівка, дзвонити пн.-пт., з
9.00 до 18.00, зателефонувати: +38(0562) 36-06-18,
+38(067)522-26-47
СТОЛЯР, на деревообрабатывающее производство, позвонить: +38(067)485-52-88
ТІСТОРОБ, терміново, кондитерському
підприємству, м. Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати:
+38(050)489-77-93
Токар, Оператор ЧПУ на постійну роботу. Добрі умови
праці, стабільна ЗП. Графік
з 8.00 до 16.30, т.+38 099256-57-67, 098-291-08-32.
Токарь,
позвонить:
+38(056)720-96-14
,
+38(050)480-58-46
УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК, терміново, кондитерському підприємству, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93
УТЮЖИЛЬЩИЦА,
швейному производству, позвонить: +38(050)342-89-84 ,
+38(098)107-98-42
Формовщик ручной формовки (литье металлов),
Левый Берег, опыт работы,
позвонить: +38(095)712-0289

лефонувати:
+38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50
Штамповщик (с обучением)
, позвонить: +38(056)720-9614 , +38(050)480-58-46
Штамповщик, г. Днепр, ж/м
Западный, ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти, полная занятость, официальное трудоустройство,
позвонить: +38(056)789-4608 , +38(096)693-64-34
Электрик, г. Днепр, ж/м Западный, ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти,
полная
занятость,
официальное трудоустройство,
позвонить: +38(056)789-4608 , +38(096)693-64-34
ЭЛЕКТРИК, на деревообрабатывающее производство,
позвонить: +38(067)485-5288
Электрогазосварщик, опыт
работы, Левый Берег, позвонить: +38(067)631-84-44
Слюсар з ремонту компресорів і турбокомпресорів,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи – Лівий берег,
телефонувати: +38(056)79434-10 , +38(068)689-54-22 ,
+38(066)979-63-50

Запрошуємо на роботу

Электрикпневматик
Водитель кат.Е

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касирів

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
Íà ÑÒÎ òðåáóþòñÿ:

Àâòîýëåêòðèê

з/п от 20000 до 30000 грн.
порядочность

Àâòîñëåñàðü

с о/р (предпочтительно
с автомобилем Мерседес
Бенц Спринтер), з/п 25000-30000

Øèíîìîíòàæíèê

на вулканизацию,с о/р,
з/п сдельная

ñ îïûòîì ðàáîòû

В строительную компанию
требуются: КРОВЕЛЬЩИКИ, МОНТАЖНИКИ с обучением до 40 лет. Ставка
500 грн/день +%, командировки, жилье. Звонить:
+38(098)188-02-09
Кровельщик в ОСББ. З/П
достойная.
Есть
система поощрений, позвонить:
+38(066)781-47-72
Маляр-штукатур в ОСББ.
З/П достойная. Есть система поощрений, позвонить:
+38(066)781-47-72
На постоянную работу в
строительную компанию
требуется ПАЙЩИК ПВХ
мембраны. УКЛАДЧИК рубероида. З/п от 20 000 грн.
в зависимости от загрузки и профессионализма
специалиста.
Звонить:
+38(099)188-02-09.
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Шліфувальник,
повний
соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце
роботи – Лівий берег, те-

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

пр. Героїв (ж/м Перемога, 4)

(096) 708-55-15
Запрошуємо на роботу
(вул. Акiнфієва,9
р-он парка Шевченка)

Прибиральницю
Вантажника
Пекаря

050-190-50-24

099-027-29-20

Запрошуємо на роботу

Запрошуємо на роботу

(Січеславська набережна, 33)

Кухаря
Пекаря
Продавцяконсультанта
063-198-68-90

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ
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ШВЕЯ, швейному производству, позвонить: +38(050)34289-84 , +38(098)107-98-42

№24(739) 23.06.21-29.06.21

Автотранспортному
предприятию требуются:

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

067-632-62-54
Запрошуємо на роботу:
р-н Донецького шосе

ОХОРОНЦІВ
тел. 066-103-10-12
Запрошуємо на роботу

12 квартал

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

www.t-rezerv.dp.ua

099-658-16-60

(пр. Героїв, 11)

КОМІРНИКА
063-198-68-90
Дніпровському кабельному
заводу "Енерго" потрібні

Електромонтер
Скрутчик
дроту

Волочильник
дроту

Оператор
екструдера

Водій
кат. В,С
Місце роботи с. Новоолександрівка

095-730-70-71
098-911-41-00
Запрошуємо на роботу
ТЦ"(Неоплаза")

Пекаря
Кухаря
Касира
Продавця
Охоронника
068-071-42-28
5

Запрошуємо на роботу:
(Донецьке шосе)

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Êóõàðÿ
Îõîðîíöÿ

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

Запрошуємо на роботу

Продавця
Вантажника
Старшого
продавця

Охоронник, вул. Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(096)612-76-14
Охоронник,
Донецьке
шосе,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12

вул. 20 рокiв Перемоги, 43Д

Звертатися за тел.

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

066-103-10-12

099-658-16-60

Производственному предприятию
строчно требуются:

ПрАТ«МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ»
прийме на роботу

Грузчик
график работы: 4/4

Оператор

Бухгалтера
Інженера

производственной линии
график работы:
2 дня, 2 ночи, 4 выходных

з охорони праці

р-н 12 Квартал

тел. 067-569-76-34
Запрошуємо на роботу
(просп. Б. Хмельницького, 36)

ПРОДАВЦIВ
КАСИРIВ
ПРИБИРАЛЬНИКІВ
067-136-77-47

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

із постачання

Інженера
Слюсаря з ремонту
рухомого складу

Слюсаря з ремонту
дизелів

Електромонтера
Слюсар КВП
Слюсаря з ремонту

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

верстатного та кранового
обладнання

Механiкаенергетика
Слюсаря з ремонту

Охоронці,
охоронному
підприємству, графік роботи: подобово і вахтовим
методом,
зателефонувати:
+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08

компресорiв i
турбокомпресорiв

Слюсаря з топливноi

Запрошуємо на роботу
пр. Гагаріна, 117

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ
099-027-29-20

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

апаратури

Машиніста
тепловозу
Шліфувальника

Охоронці. Терміново! Різноманітні об`єкти. Доба/дві,
вахта, нічні зміни. Конкурентоспроможна, своєчасна з/п,
т.067-566-94-50, 099-383-5426.

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

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
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Набір співробітників різних спеціальностей в офіс.,
т.067-611-72-00, 095-514-1337.
Вантажник, вул. 20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(099)658-16-60

ÐÎÁÎÒÀ
Вантажник, вул. Акінфієва,
9, р-он парку Шевченка, зателефонувати: +38(099)02729-20
Вантажник, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
ВАНТАЖНИК, робота постійна, ми пропонуємо: зручний
графік, соцпакет, гарячі обіди,
спецодяг, ми знаходимось:
м. Дніпро вул. Молодогвардійська, 32, кінцева зупинка
9 трамваю, район старого
м’ясокомбінату, маршрутки
22,27 - «Агро-Овен», друга
прохідна, зателефонувати:
+38(056)373-93-41, (067)56695-52
ВАНТАЖНИК,
терміново,
кондитерському
підприємству, м. Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати:
+38(050)489-77-93
В А 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
Військова служба за контрактом в ВСУ. Грошове
забезпечення 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, 093-57840-31, 097-878-55-60
Горничные, компания предлагает: гибкий график работы, своевременную оплату
труда, бесплатные обеды,
позвонить: +38(067)611-1323
Грузчик, г. Днепр, ж/м Западный, ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти,
полная
занятость,
официальное трудоустройство,
позвонить: +38(056)789-4608 , +38(096)693-64-34

Грузчик, график работы: 4/4,
р-н 12 Кварталтел, позвонить: +38(067)569-76-34
ГРУЗЧИК, заработная плата
от 8500 грн., график 2/2, ул.
Байкальская 9/21, позвонить: +38(095)282-73-34
Дробильщик, с обучением,
в цех экструзии, предоставляем: доставку, питание, смены 2/2, позвонить:
+38(098)692-76-48
Касир, пр. Героїв (ж/м Перемога, 4), зателефонувати:
+38(096)708-55-15
Касир-оцінювач, в ломбард,
з/п від 10000 грн., р-н роботи:
м. Дніпро, знання ПК обов’язкове, графік роботи: подобовий (1/2), денний (2/2), зателефонувати:
+38(096)96015-15 , +38(096)461-81-69
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, телефонной связи, бесплатное
питание,
приятный
бонус-чаевые,
позвонить:
+38(063)034-74-73
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
Наладчик экструзии/ламинации, с обучением, в цех
экструзии, предоставляем:
доставку, питание, смены
2/2, позвонить: +38(098)69276-48
ОБРАБОТЧИК искусственного камня (акрил, кварц), с
обучением, з/п 10000 - 25000
грн., позвонить: +38(095)81616-96 , +38(098)987-56-73

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë
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Сдаются
двух-,
трех-,
четырехместные номера
со всеми удобствами, на
Азовское море, позвонить:
+38(050)231-73-34

ÐÎÁÎÒÀ
ПЕРСОНАЛ для прибирання, з/п 5500 грн. за 15 змін,
спецодяг, соц. пакет, зателефонувати: +38(067)233-8023, +38(096)228-65-85
ПІДСОБНИЙ
РОБІТНИК,
терміново, кондитерському
підприємству, м. Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93
ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, робота постійна, ми пропонуємо: зручний графік, соцпакет, гарячі обіди, спецодяг,
ми знаходимось: м. Дніпро
вул. Молодогвардійська, 32,
кінцева зупинка 9 трамваю,
район старого м’ясокомбінату, маршрутки 22,27 - «АгроОвен», друга прохідна, зателефонувати:
+38(056)37393-41, (067)566-95-52
Подсобный рабочий, с обучением, в цех экструзии, предоставляем: доставку, питание, смены 2/2, позвонить:
+38(098)692-76-48
ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, терміново, кондитерському підприємству, м. Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93
Прибиральник, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул.
Урицького, 6А, зателефонувати: +38(095)832-30-08

Приглашаем
ДЕВУШЕК,
ЖЕНЩИН до 50 лет, для
работы в офисе, комфортные условия труда, стабильный высокий доход,
гибкий график, мы не зависим от карантинных ограничений! Живите, а не выживайте! тел. +38(050)13851-00,
+38(063)673-62-75,
+38(098)663-76-10 . Звонки
принимаются ежедневно с
10.00 до 16.00, суббота – выходной.
Работа для студентов (сезон), компания предлагает:
гибкий график работы, своевременную оплату труда,
бесплатные обеды, позвонить: +38(067)611-13-23
РАБОЧИЕ на монтаж памятников,
з/п
сдельная,
16-20 тыс. грн., позвонить:
+38(095)340-31-05
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
Разнорабочий в ОСББ.
З/П достойная. Есть система поощрений, позвонить:
+38(066)781-47-72
РІЗНОРОБОЧІ на виробництво деревного вугілля, у
Київській обл., бажано чоловіки, без шкідливих звичок та
судимостей, житлом забезпечуємо, з/п від 15000 грн.,
на постійну зайнятість, зателефонувати: +38(050)44301-79

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

Сантехник в ОСББ. З/П
достойная.
Есть
система поощрений, позвонить:
+38(066)781-47-72

Прибиральниця, вул. Акінфієва, 9, р-он парку Шевченка,
зателефонувати:
+38(099)027-29-20

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

АТ «Дніпровагонрембуд»
Для організації роботи в три зміни,
за графіком день-нічь-48,
приймемо на роботу:

Майстра - 13000 грн.,
Машиніста крану - 10500 грн.,
Слюсаря з ремонту
рухомого складу - від 18000 грн.
Вантажника - 8000 грн.

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
Терміново!
На
Слов`янский базар потрібна прибиральниця, зателефонувати: +38(096)196-46-69 ,
+38(050)919-13-78
Терміново! Підробіток. Дохід до 500 грн. в день. 3-4 години в день, т.097-403-11-01,
066-377-81-89.

Повний соціальний пакет. Своєчасна виплата зарплати.
Наша адреса: м. Днiпро, вул. Унiверсальна, 10

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

Р О Б О ТА
вул. Робоча, 67

Касир
Продавець
Кухар
Пекар

Упаковщики, с обучением,
в цех экструзии, предоставляем: доставку, питание, смены 2/2, позвонить:
+38(098)692-76-48
УТЮЖИЛЬЩИЦА,
швейному производству, позвонить: +38(050)342-89-84 ,
+38(098)107-98-42
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ШВЕЯ, швейному производству, позвонить: +38(050)34289-84 , +38(098)107-98-42
Шиномонтажник на вулканизацию, с о/р, з/п сдельная,
позвонить: +38(050)190-5024

Якість гарантовано!

На постійну роботу запрошуємо:

РОБІТНИКІВ НА КОНВЕЄРНІ ЛІНІЇ
ВАНТАЖНИКА
САНТЕХНІКА
ПІДСОБНИХ РОБІТНИКІВ
Ми пропонуємо:
ВЕТЛІКАРЯ
зручний графік
соцпакет
МАШИНІСТА
гарячі обіди

Підробіток в офісі, від 18 років. Без обмежень віку. Оплата гідна, т.098-720-74-53.
Цікава робота. Офіс. Дружний колектив. Дохід до 13000
грн. + премії, т.068-982-48-50,
066-558-64-48.
Робота або підробіток на постійній основі, т.063-359-2526, 098-619-37-85.
Вантажник на склад. Терміново! Дніпро, Лівий берег. Графік постійний, з/п 8000 грн/
міс, т.+38 098-353-52-43, Іван.

ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

спецодяг

Тел.: (056)373-93-41, (067)566-95-52
Ми знаходимось: м. Дніпро вул. Молодогвардійська 32
(кінцева зупинка 9 трамваю район старого м'ясокомбінату)
маршрутки 22,27 - «Агро-Овен», друга прохідна

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
Вакансії Дніпровської
служби зайнятості
За більш детальною інформацією за кожною із наведених вакансій звертатися за
телефоном
(056)734-94-59,
(067)755-50-64.
Бухгалтер, з/п 9 200 грн. Додаткова інформація за телефоном: (056) 793-22-89.
Вальцювальник
(холодноштампувальні роботи), з/п 10
000 грн. Додаткова інформація
за телефоном: (056) 734-94-59.
Вантажник, з/п 6 010 грн. Додаткова інформація за телефоном: (056) 734-94-59.
Вихователь дошкільного навчального закладу, з/п 7 500
грн. Педагогічна освіта. Без
шкідливих звичок. Досвід роботи з дітьми. Додаткова інформація за телефоном: (056)73494-59.
Водій автотранспортних засобів, з/п 9 495 грн. Водій автотранспортних засобів санітарних виїздних бригад екстреної
медичної допомоги, водій категорії «в», «ве», «се», «d», «de».
Додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59.
Водій навантажувача, з/п 8
100 грн. Навантажувальні роботи колісних пар рухомого складу, матеріалів та запчастин.
Інформація за телефоном:
(056)734-96-56.
Волочильник дроту, з/п 9 000
грн. Додаткова інформація за
телефоном: (056) 734-94-59.
Екскурсовод, з/п 6 000 грн.
Проведення екскурсій, розроблення нових екскурсій і лекцій. Інформація за телефоном:
(056)734-94-58. Політолог, історик (вчитель історії).
Електрогазозварник, з/п 10
000 грн. Ручна, механічна зварка. З-денний робочий тиждень.
Додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59.
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»
додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59. АТ
«Укрзалізниця».

ÐÎÁÎÒÀ
“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.
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Електромеханік електрозв’язку, з/п 8 251 грн. Робота пов’язана з підійманням на висоту,
оперативне обслуговання і ремонт діючих електроустановок
напругою 127В і вище змінного
струму і 110 В постійного струму, а також монтажні та налагоджувальні
роботи.додаткова інформація за телефоном:
(056)734-94-59.
Зберігач фондів, з/п 6 000 грн.
Збереження музейних фондів,
інвентарізація. Інформація за
телефоном: (056)734-94-58.
Інженер з комп’ютерних систем, з/п 6 100 грн. Інформація
за телефоном: (056)734-96-56.
Інженер з охорони праці, з/п
6 000 грн. Вирішення питань
безпеки при організації робіт,
безпека робіт в електроустановках, робота з персоналом
щодо питань охорони праці. Додаткова інформація за телефоном: (056)734-96-60.
Інженер з пожежної безпеки,
з/п 6 005 грн. Інженер 1 кат.
по пожежогасінню. Додаткова інформація за телефоном:
(056)744-56-67.
Інженер-енергетик, з/п 8 224
грн. Займатися розробкою, виробництвом та експлуатацією
систем теплового і енергетичного забезпечення. За додатковою інформацією звертатись за
телефоном: (056)734-94-59.
Кондитер, з/п 8 000 грн. Додаткова інформація за телефоном:
(056) 734-94-59.
Кондуктор
громадського
транспорту, з/п 6 428 грн. Додаткова інформація за телефоном: (056) 734-94-59.

Машиніст екскаватора, з/п 6
700 грн. Машиніст екскаватора
jsb, bobcat, hyundai, caterpillar
m318d. Розробка грунту при
розробці виїмок та насипів при
монтажно-будівельних роботах.
Контроль технічного стану екскаватору. Можливість відряджень. Додаткова інформація за
телефоном: (056) 734-94-59.
Машиніст крана автомобільного, з/п 6 700 грн. Можливість
відряджень. Додаткова інформація за телефоном: (056) 73494-59.
Молодша медична сестра
(молодший медичний брат)
з догляду за хворими, з/п 6
000 грн. Догляд за хворими. Додаткова інформація за телефоном:(056)734-96-60.
Налагоджувальник технологічного устаткування (електронна техніка), з/п 8 062 грн.
Додаткова інформація за телефоном:(056) 734-94-59.
Оббивальник меблів, з/п 6 000
грн. Оббовання каркасу меблів
паролоном, тканиною, шкірою.
Додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59.
Оператор поштового зв’язку,
з/п 7 000 грн. Приймати та видавати відправлення. Розповідати
про послуги та продавати їх.
Приймати комунальні платежі
(досвід роботи за касовим апаратом буде великим плюсом).
Додаткова інформація за телефоном:(067)755-50-64.

Контролер
пасажирського
транспорту, з/п 9 925 грн. Перевірка у пасажирів документів
на проїзд і провезення багажу.
Накладання на пасажирів штрафу і стягнення їх у встановленому у встановленому порядку за
порушення цих правил. Додаткова інформація за телефоном:
(056)734-96-56.

Оператор пульта керування,
з/п 7 200 грн. Робота за комп’ютером, своєчасне реагування
на спрацювання охоронних систем.додаткова інформація за
телефоном: (056)734-94-59.

Коректор (коригування текстів),
з/п 8 500 грн. Знання української мови та літератури, додаткова інформація за телефоном:
(056) 734-94-59.

Педагог-організатор, з/п 6 500
грн. Оклад+надбавка. Додаткова інформація по телефону:
(056)734-96-60.

Листоноша (поштар), з/п 6 000
грн. Доставляти кореспонденцію. Видавати прості відправлення у відділенні. Доставляти
періодичні видання, рекламні та
інформаційні матеріали, рахунки, тощо. Більш детально звертатися до відділу рекрутингу за
телефоном: (067)755-50-64.
Лікар-анестезіолог, з/п 8 053
грн. Додаткова інформація за
телефоном: (056)734-94-59.
Лікар-ендокринолог, з/п 6 000
грн. Додаткова інформація за
телефоном: (056)371-05-98.
Лікар-невролог дитячий, з/п
6 000 грн. Ставка 0,5. Додаткова інформація за телефоном:
(056)734-94-59.
Лікар-педіатр, з/п 6 000 грн.
Інформація за телефоном:
(056)734-94-59.
Лікар-статистик, з/п 6 000 грн.
За інформацією звертатись за
телефоном: (056)734-94-59.
Лікар-терапевт, з/п 9 000 грн.
Спостереження за станом здоров’я, діагностування, лікування. Додаткова інформація за
телефоном: (056)734-94-59.
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Логопед, з/п 6 000 грн. Зайнятість 2 години на тиждень.
Корекція мовленного розвитку
учнів з особливими освітніми
потребами, які навчаються в
інклюзивних класах. Додаткова інформація за телефоном:
(056) 734-94-59.

Педагог соціальний, з/п 6 000
грн. Додаткова інформація за
телефоном:(056)734-94-59.

Пекар, з/п 8 700 грн. Додаткова інформація за телефоном:
(056)734-94-59.
Підсобний робітник, з/п 8 500
грн. Виробництво будівельних
матеріалів додаткова інформація за телефоном: (056)734-9459.
Психолог, з/п 9 000 грн.
Обов’язково мати досвід роботи з дітьми. За більш детальною
інформацією звертатися до відділу рекрутингу за телефоном:
(067)755-50-64.
Робітник зеленого будівництва, з/п 6 000 грн. Прибирання
територій, газонів, підрізка дерев, кущів. Телефон за довідкою: (056)734-94-59.
Сестра медична (брат медичний), з/п 6 000 грн. За інформацією звертатись по телефону:
(056) 734-94-59.
Сестра медична (брат медичний) стаціонару, з/п 6 000 грн.
Приймати і розміщувати хворих
що поступають у відділення,
контролювати якість їх санітарної обробки в приймальному
відділенні; при необхідності
вимірює артеріальний тиск. Додаткова інформація за телефоном: (056)734-96-60.

www.t-rezerv.dp.ua
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Сестра медична операційна
(брат медичний операційний), з/п 7 000 грн. Доплата до
з/п за інтенсивність праці. Додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59.
Слюсар з механоскладальних робіт, з/п 10 000 грн. Виконання змінного завдання зі
складальних робіт відповідно
до планових завдань місяця в
обсягах, номенклатурі та у встановлені терміни. Вміння читати
креслення. Додаткова інформація за телефоном: (056)734-9459.
Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів, з/п 30
000 грн. Ремонт та обслуговання транспортних засобів,
вантажних автомобілів та автобусів. За додатковою інформацією звертатися до відділу
рекрутингу
за
телефоном:
(067)755-50-64.

Черговий
по
залізничній
станції, з/п 7 645 грн. Звертатись до дніпровської дирекції
залізничних перевезень, додаткова інформація за телефоном:
(056)734-94-59.
Вакансії Нікопольського
МРЦЗ
За більш детальною інформацією за кожною із наведених вакансій звертатися за
телефоном (0566) 69 65 06.

Машиніст бульдозера, з/п 10
517 грн. Посвідчення машиніста
бульдозера.
Рихтувальник кузовів, з/п 6
000 грн.

Слюсар із складання металевих конструкцій, з/п 12 000
грн. Обов’язково вміння читати
креслення щодо конструкцій
металевих деталировочних додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59.

Інженер-будівельник, з/п 6 000
грн. Будівельні роботи. Для осіб
з інвалідністю.

Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування, з/п 10
000 грн. Ремонт та обслуговування електроустаткування, виявлення та усунення несправностей. Участь у ліквідуванні
аварійних ситуацій. Безпека ведення робіт 3 групи (до 1000В).
Додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59.

Сторож, з/п 6 000 грн. Для осіб
з інвалідністю.

Слюсар-ремонтник, з/п 9 200
грн. За більш детальною інформацією звертатися до відділу рекрутингу за телефоном:
(067)755-50-64.

Токар, з/п 14 000 грн. Робота
на токарних, фрезерувальних
станках.

Слюсар-сантехнік, з/п 6 000
грн. Додаткова інформація за
телефоном:(056)734-94-59.
Спеціаліст державної служби
(місцевого самоврядування),
з/п 6 000 грн. Спеціаліст відділу обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів
місцевих бюджетів управління
обслуговування розпорядників
коштів та інших клієнтів. Додаткова інформація за телефоном:
(056)734-96-60.

Електрик дільниці, з/п 8 000
грн. Обслуговування електромереж.

Охоронник, з/п 6 000 грн. Охорона об’єктів.
Лікар ветеринарної медицини, з/п 14 960 грн. Біологічний
контроль інкубації яєць.

Підсобний робітник, з/п 6 000
грн.
Інженер з підготовки кадрів,
з/п 11 250 грн. Організація професійного навчання кадрів.
Агроном, з/п 15 000 грн. Здійснює організаційно-технологічне
керівництво в галузі рослинництва.
Головний технолог, з/п 9 490
грн. Оцінка технічно-економічної документації.

Столяр, з/п 8 000 грн. Проведення робіт з ремонту дерев’яних паллет. За додатковою
інформацією звертатись у відділ рекрутингу за телефоном:
(067)755-50-64.

Асистент вчителя, з/п 6 000
грн. Допомога вчителю в підготовці документів.

Стропальник, з/п 10 000 грн.
Додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59.

Оператор верстатів з програмним керуванням, з/п 12
000 грн. Вміння працювати на
різних металообробних верстатах.

Технік-технолог (обробка металів тиском), з/п 9 000 грн. Додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59.
Токар, з/п 18 000 грн. Робота
на колесо-токарному верстаті.
Обточування коліс вантажних
вагонів. Робота за графіком:
2 через 2 з початком роботи о
7:00, тривалість зміни 12 годин.
Додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59.
Формувальник склопластикових виробів, з/п 10 000 грн.
Додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59.
Формувальник тіста, з/п 7 500
грн. Додаткова інформація за
телефоном: (056)734-94-59.
Фрезерувальник, з/п 7 400 грн.
Додаткова інформація за телефоном: (056)734-94-59.
Художник, з/п 6 000 грн.
Оформлення виставок, панно,
плакатів тощо. Інформація за
телефоном: (056)734-94-58.

Оброблювач птиці, з/п 14 000
грн.

Фрезерувальник, з/п 12 000
грн. Вміння працювати на різних
металообробних верстатах.
Землекоп, з/п 6 000 грн. Копання могили та захоронення.
Виконавець робіт, з/п 12 000
грн. Виконання робіт на будівництві.
Вакансії Павлоградського
міськрайонного центру
зайнятості
Пекар-майстер, з/п 8 500 грн.
Посада пекар-майстер-тістоміс,
місіння тіста, випікання хлібобулочних виробів, пиріжків,
круасанів, додержання технологічного процесу обробки та
вистоювання тіста, випікання
тістових заготовок. Додаткова інформація за телефоном:
(0563)26 95 16.
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