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ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ
№24 (739) 23.06.2021 - 29.06.2021

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

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

Ми знаходимось: м. Дніпро вул. Молодогвардійська 32
(кінцева зупинка 9 трамваю район старого м'ясокомбінату)

маршрутки 22,27 - «Агро-Овен», друга прохідна

Якість гарантовано!

Тел.: (056)373-93-41, (067)566-95-52

На постійну роботу запрошуємо:

РОБІТНИКІВ
ВАНТАЖНИКА
САНТЕХНІКА
ПІДСОБНИХ РОБІТНИКІВ
ВЕТЛІКАРЯ
МАШИНІСТА

НА КОНВЕЄРНІ ЛІНІЇ

ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

Ми пропонуємо:
зручний графік

соцпакет
гарячі обіди

спецодяг

зерновоза

тел. 067 560 12 05

Срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ

з/п от 27000 грн.

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

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

Заводу изготовителю необходим сотрудники:ы

( ) ( )056 720-96-14, 050 480-58-46

Ïîìîùíèê ì ààøèíèñò ýêñòðóäåðà

Øòàìïîâùèê

Äðîáèëüùèê ïëàñòìàññ

Ñëåñàðü-

èíñòðóìåíòàëüùèê

Òîêàðü

(ñ îáó÷åíèåì)

(ñ îáó÷åíèåì)

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

ПЕРСОНАЛ
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

з/ 5 00 грн. за 15 змінп 5
спецодяг,

соціальний пакет

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

Помощник машиниста экс-
трудера (с обучением) , по-
звонить: +38(056)720-96-14 , 
+38(050)480-58-46

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

Йде набір співробітників в 
філіал. Офіційне працев-
лаштування. Графік роботи 
5/2. Гарний дохід + бонуси,  
т.063-355-40-30, 068-768-17-
34.

Підробіток для людей, котрі 
можуть заробляти в вільний 
час. Дохід до 500 грн. в день, 
т.050-239-54-38, 063-253-16-
54.

Штамповщик (с обу-
чением), позвонить: 
+38(056)720-96-14 , 
+38(050)480-58-46

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

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

ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, з 
досвідом роботи, місце ро-
боти: смт Самарівка, Дзво-
нити пн.-пт., з 9.00 до 18.00, 
зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

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

03

Бухгалтер, позвонить: 
+38(067)950-55-00

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

Потрібна інтелігентна жін-
ка в офіс зі стажем роботи 
на керівних посадах. Доход 
зростаючий, т.063-355-40-30, 
068-768-17-34.

08

ВЕТЛІКАР, робота постійна, 
ми пропонуємо: зручний гра-
фік, соцпакет, гарячі обіди, 
спецодяг, ми знаходимось: 
м. Дніпро вул. Молодогвар-
дійська, 32, кінцева зупинка 
9 трамваю район старого 
м’ясокомбінату, маршрутки 
22,27 - «Агро-Овен», друга 
прохідна, зателефонувати: 
+38(056)373-93-41, (067)566-
95-52

10

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

Робота для людей з вищою 
освітою.Без вікових обме-
жень, т.095-741-69-42, 098-
771-65-25. 

Співробітник для обробки 
заявок. Повна або часткова 
зайнятість, т.066-073-23-34, 
097-167-85-43. 

Требуется помощник руко-
водителя по общим вопро-
сам. Неполная занятость. 
Офис в центре. Хороший 
доход,т.063-355-40-30, 068-
768-17-34.

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 бронирова-
нию (знание англ. языка), 
компания предлагает: гибкий 
график работы, своевре-
менную оплату труда, бес-
платные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

11

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

Терміново! В НПК потрібні 
співробітники з досвідом ро-
боти по веденню документа-
ції.  Високий дохід +премії, 
т.063-355-40-30, 068-768-17-
34.

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

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

ÔÀÕ²ÂÖ²

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

Предприятию требу тся:е

- МАШИНИСТ

тел. 066 892 57 39

вахта: 20/10

автогрейдера

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

На деревообрабатывающее
производство требуются:

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

КОНСТРУКТОР
столярных изделий

МАЛЯР

067-485-52-88

СТОЛЯР

ЭЛЕКТРИК

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

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

�
�
�

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-
м яса’
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря

òåë. (05 ) - -
(067)565-00-13
(067)563-46-65

0 362 41 92

ТРЕБУЮТСЯ

äîðîæí õ çíàêîâû
ÏÎÊËÅÉÙÈÊ

работа на

производственном участке

ÑËÅÑÀÐÜ
ïî îöèíêîâêå

Предприятию требуются:

(067)950-55-00

Бухгалтер

Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

Слесарь-
сварщик

приглашает на работу:

067-611-13-23

Менеджера

Работа

для студентов

Поваров

Кухонных

работников

Официантов

Горничных

1

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

по бронированию
(знание англ. языка)

(сезон)

ОБРАБОТЧИК

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

Требуется

С обучением
ЗП 10000 - 25000 грн.

искусственного

камня акрил, кварц( )

В ресторан
The Loft gastropub

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

Мойщик
посуды

находимся в ТЦ Мост сити
2 этаж
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ти: +38(066)112-86-65

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

Пекарь, Січеславська Набе-
режна, 33, зателефонувати: 
+38(063) 198-68-90

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

Работник фаст-фуда - пиц-
церист, со стажем работы, 
на Азовское море, на се-
зонную работу, позвонить: 
+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.

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

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

Продавець-консультант, 
Січеславська Набереж-
на, 33, зателефонувати: 
+38(063) 198-68-90

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.

12

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

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

Кухонные работники, ком-
пания предлагает: гибкий 
график работы, своевре-
менную оплату труда, бес-
платные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

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

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

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-

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

Фабрике памятников №1
требуются:

РАБОЧИЕ
095-340-31-05

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

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

В ресторан
в центре города

ПОВАР
мясного цеха

( )хоспер, стейки

Требуется

в столовую

067-699-61-56, Мария

КАССИР

з/п 6000 грн. (чистыми)

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
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за рахунок організації, зате-
лефонувати: +38(067)412-
59-07, +38(066)169-73-16

Електро-монтер, кат. В,С, 
Дніпровському кабельному 
заводу «Енерго», місце робо-
ти - с. Новоолександрівка, за-
телефонувати: +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00

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

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

МАЙСТЕР механічної ділян-
ки, з досвідом роботи, місце 
роботи: смт Самарівка, Дзво-
нити пн.-пт., з 9.00 до 18.00, 
зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

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

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

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

МАШИНІСТ ХОЛОДИЛЬ-
НИХ УСТАНОВОК, робота 
постійна, ми пропонуємо: 
зручний графік, соцпакет, 
гарячі обіди, спецодяг, ми 
знаходимось: м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська, 32, кін-
цева зупинка 9 трамваю, 
район старого м’ясокомбіна-
ту, маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, зате-
лефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

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 екструдера, 
кат. В,С, Дніпровському ка-
бельному заводу «Енерго», 
місце роботи - с. Новоо-
лександрівка, зателефону-
вати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

Водій на ЗІЛ-самоскид з до-
свідом роботи в кар’єрах, 
т.+38 096-872-04-26.

Водитель, кат. ВС, позво-
нить: +38(050)713-20-04

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
со своим грузовым авто-
мобилем, 5-7 тонн, будка 
(гидроборт); автомобиль 2 
тонны (максимальная цель-
нометаллическая будка), 
м/р: ул. Байкальская, 4, з/п 
от 35000 грн., официаль-
ное оформление, позво-
нить: +38(099)447-75-54 , 
+38(067)560-20-60

Водій, кат. В,С, Дніпров-
ському кабельному заводу 
«Енерго», місце роботи - с. 
Новоолександрівка, зателе-
фонувати: +38(095)730-70-
71, +38(098)911-41-00

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМО-
БИЛЬ (под план для работы 
в такси), АВТО: Рено Логан, 
Киа, Хюндай, позвонить: 
+38(067)632-62-54
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Автослесарь с о/р (пред-
почтительно с автомобилем 
Мерседес Бенц Спринтер), 
з/п 25000-30000 грн., позво-
нить: +38(050)190-50-24

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

Волочильник дроту, кат. 
В,С, Дніпровському ка-
бельному заводу «Енерго», 
місце роботи - с. Новоо-
лександрівка, зателефону-
вати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

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

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

Дробильщик пластмасс, 
позвонить: +38(056)720-96-
14 , +38(050)480-58-46

ЕЛЕКТРИК, 5,6 розряду, з 
досвідом роботи, місце ро-
боти: смт Самарівка. Дзво-
нити пн.-пт., з 9.00 до 18.00, 
зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

Електрозварник на автома-
тичних та напівавтоматичних 
машинах, вахтовий метод ро-
боти, з/п від 15000 грн., хар-
чування, проживання, проїзд 

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

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

Оператор станка лазер-
ной резки ЧПУ, позвонить: 
+38(067)950-55-00

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

Поклейщик дорожных 
знаков, работа на про-
изводственном участке, 
позвонить: +38(050)362-
41-92, +38(067)565-00-13, 
+38(067)563-46-65

Помощник машиниста экс-
трудера (с обучением) , по-
звонить: +38(056)720-96-14 , 
+38(050)480-58-46

РiЗНОРОБ на дiльницю 
ГТВ(РТИ), з досвідом робо-
ти, місце роботи: смт Са-
марівка, дзвонити пн.-пт., з 
9.00 до 18.00, зателефону-
вати: +38(0562) 36-06-18, 
+38(067)522-26-47

РОБІТНИК НА КОНВЕЄРНІ 
ЛІНІЇ, робота постійна, ми 
пропонуємо: зручний гра-
фік, соцпакет, гарячі обіди, 
спецодяг, ми знаходимось: 
м. Дніпро вул. Молодогвар-
дійська, 32, кінцева зупинка 
9 трамваю, район старого 
м’ясокомбінату, маршрутки 
22,27 - «Агро-Овен», друга 
прохідна, зателефонувати: 
+38(056)373-93-41, (067)566-
95-52

САНТЕХНІК, робота постій-
на, ми пропонуємо: зручний 
графік, соцпакет, гарячі обі-
ди, спецодяг, ми знаходи-
мось: м. Дніпро вул. Моло-
догвардійська, 32, кінцева 
зупинка 9 трамваю, район 
старого м’ясокомбінату, 
маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, за-
телефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

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

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’

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:

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:

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

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

конструктор
ІНЖЕНЕР-

ТЕРМІНОВО

механічної ід лянки
МАЙСТЕР

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

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

ОХОРОНЦІ

Охоронному
підприємству потрібні

Требуется

ГРУЗЧИК
заработная плата

график 2/2
ул. Байкальская 9/21

от 00 грн.85

095 -34-282-73

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

5-7 тонн, будка (гидроборт);
автомобиль 2 тонны (максимальная
цельнометаллическая будка)

З/ : т 35 000 грн.П о

м/р: ул. Байкальская, 4

Официальное
оформление

со своим
грузовым автомобилем

099-447-75-54
067-560-20-60

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ



№24(739) 23.06.21-29.06.21 www.t-rezerv.dp.ua 5

ÐÎÁÎÒÀ
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Штамповщик (с обучением) 
, позвонить: +38(056)720-96-
14 , +38(050)480-58-46

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

Электрогазосварщик, опыт 
работы, Левый Берег, поз-
вонить: +38(067)631-84-44

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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В строительную компанию 
требуются: КРОВЕЛЬЩИ-
КИ, МОНТАЖНИКИ с обу-
чением до 40 лет. Ставка 
500 грн/день +%, коман-
дировки, жилье. Звонить: 
+38(098)188-02-09

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

Маляр-штукатур в ОСББ. 
З/П достойная. Есть систе-
ма поощрений, позвонить: 
+38(066)781-47-72

На постоянную работу в 
строительную компанию 
требуется ПАЙЩИК ПВХ 
мембраны. УКЛАДЧИК ру-
бероида. З/п от 20 000 грн. 
в зависимости от загруз-
ки и профессионализма 
специалиста. Звонить: 
+38(099)188-02-09.
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Охоронець, пр. Миру, 
61А, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

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

Скрутчик дроту, кат. В,С, 
Дніпровському кабельному 
заводу «Енерго», місце робо-
ти - с. Новоолександрівка, за-
телефонувати: +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00

Слесарь по оцинков-
ке, работа на производ-
ственном участке, поз-
вонить: +38(050)362-41-
92, +38(067)565-00-13, 
+38(067)563-46-65

Слесарь-инструменталь-
щик, позвонить: +38(056)720-
96-14 , +38(050)480-58-46

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   

Слесарь-сварщик, позво-
нить: +38(067)950-55-00

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 із збирання мета-
левих конструкцій, вахто-
вий метод роботи, з/п від 
15000 грн., харчування, 
проживання, проїзд за ра-
хунок організації, зателефо-
нувати: +38(067)412-59-07, 
+38(066)169-73-16

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-РЕМОНТНИК з 
ремонту металообробних 
верстатiв, з досвідом робо-
ти, місце роботи: смт Са-
марівка, дзвонити пн.-пт., з 
9.00 до 18.00, зателефону-
вати: +38(0562) 36-06-18, 
+38(067)522-26-47

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, 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.

Токарь, позвонить: 
+38(056)720-96-14 , 
+38(050)480-58-46

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

Формовщик ручной фор-
мовки (литье металлов), 
Левый Берег, опыт работы, 
позвонить: +38(095)712-02-
89

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-

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

(вул. Ак н ва,9
р-он парка Шевченка)

i фіє

Запрошуємо на роботу

0 - - -99 027 29 20

Прибиральницю
Вантажника

Пекаря

( . , )пр Героїв 11

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

КОМІРНИКА

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

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

( , )Січеславська набережна 33

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

Кухаря
Пекаря

Продавця-
консультанта

Àâòîýëåêòðèê
з/п от 20000 до 30000 грн.

орядочностьп

ñ îïûòîì ðàáîòû

050-190-50-24

Íà ÑÒÎ òðåáó òñÿþ :

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

Øèíîìîíòàæíèê
на вулканизацию,с о/р,
з/п сдельная

Дніпровському кабельному
заводу "Енерго" потрібні

Електро-
монтер

095-730-70-71
098-911-41-00

Місце роботи -
с. Новоолександрівка

Скрутчик
дроту

Волочильник
дроту

Оператор
екструдера

Водій
кат. В,С

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

В ресторан
в центре города

График 2/2 с 11:00 до 22:00
бесплатное питание
современная кухня

з/п 12000 грн.

(067)402-05-35

ПОВАР
горячего цеха
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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

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

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

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

Охоронці. Терміново!  Різ-
номанітні об`єкти. Доба/дві, 
вахта, нічні зміни. Конкурен-
тоспроможна, своєчасна з/п, 
т.067-566-94-50, 099-383-54-
26.

18

Набір співробітників різ-
них спеціальностей в офіс., 
т.067-611-72-00, 095-514-13-
37.

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

ВАНТАЖНИК, робота постій-
на, ми пропонуємо: зручний 
графік, соцпакет, гарячі обіди, 
спецодяг, ми знаходимось: 
м. Дніпро вул. Молодогвар-
дійська, 32, кінцева зупинка 
9 трамваю, район старого 
м’ясокомбінату, маршрутки 
22,27 - «Агро-Овен», друга 
прохідна, зателефонувати: 
+38(056)373-93-41, (067)566-
95-52

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 
забезпечення від 11 тис. грн. 
Кар’єрний зріст, повний со-
цпакет. 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 

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

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, заработная плата 
от 8500 грн., график 2/2, ул. 
Байкальская 9/21, позво-
нить: +38(095)282-73-34

Дробильщик, с обучением, 
в цех экструзии, предо-
ставляем: доставку, пита-
ние, смены 2/2,  позвонить: 
+38(098)692-76-48

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

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 отримає-
те високий дохід + чайові. 
Виплати щодня. Живіть 
гідно, а не існуйте. Життя 
одне! Надаємо гарне жит-
ло. Будемо дуже раді Вас 
бачити. тел: 0685043191, 
0973951621

Наладчик экструзии/лами-
нации, с обучением, в цех 
экструзии, предоставляем: 
доставку, питание, смены 
2/2,  позвонить: +38(098)692-
76-48

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

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

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

0 - - -67 136 77 47

ПРОДАВЦ ВI

ПРИБИРАЛЬНИКІВ
КАСИР ВI

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

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²
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Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

Р О Б О Т А

тел. 0 - - -66 103 10 12

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар

ПЕРСОНАЛ для прибиран-
ня, з/п 5500 грн. за 15 змін, 
спецодяг, соц. пакет, зателе-
фонувати: +38(067)233-80-
23, +38(096)228-65-85

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

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, ро-
бота постійна, ми пропону-
ємо: зручний графік, соцпа-
кет, гарячі обіди, спецодяг, 
ми знаходимось: м. Дніпро 
вул. Молодогвардійська, 32, 
кінцева зупинка 9 трамваю, 
район старого м’ясокомбіна-
ту, маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, зате-
лефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

Подсобный рабочий, с обу-
чением, в цех экструзии, пре-
доставляем: доставку, пита-
ние, смены 2/2,  позвонить: 
+38(098)692-76-48

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

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

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

РІЗНОРОБОЧІ на виробни-
цтво деревного вугілля, у 
Київській обл., бажано чоло-
віки, без шкідливих звичок та 
судимостей, житлом забез-
печуємо, з/п від 15000 грн., 
на постійну зайнятість, за-
телефонувати: +38(050)443-
01-79

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

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

Ми знаходимось: м. Дніпро вул. Молодогвардійська 32
(кінцева зупинка 9 трамваю район старого м'ясокомбінату)

маршрутки 22,27 - «Агро-Овен», друга прохідна

Якість гарантовано!

Тел.: (056)373-93-41, (067)566-95-52

На постійну роботу запрошуємо:

РОБІТНИКІВ
ВАНТАЖНИКА
САНТЕХНІКА
ПІДСОБНИХ РОБІТНИКІВ
ВЕТЛІКАРЯ
МАШИНІСТА

НА КОНВЕЄРНІ ЛІНІЇ

ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

Ми пропонуємо:
зручний графік

соцпакет
гарячі обіди

спецодяг

(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.

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

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! На Слов`ян-
ский базар потрібна при-
биральниця, зателефону-
вати: +38(096)196-46-69 , 
+38(050)919-13-78

Терміново! Підробіток. До-
хід до 500 грн. в день. 3-4 го-
дини в день, т.097-403-11-01, 
066-377-81-89.

Упаковщики, с обучением, 
в цех экструзии, предо-
ставляем: доставку, пита-
ние, смены 2/2,  позвонить: 
+38(098)692-76-48

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

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

Шиномонтажник на вулка-
низацию, с о/р, з/п сдельная, 
позвонить: +38(050)190-50-
24

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

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

Робота або підробіток на по-
стійній основі, т.063-359-25-
26, 098-619-37-85.

Вантажник на склад. Термі-
ново! Дніпро, Лівий берег. Гра-
фік постійний, з/п 8000 грн/
міс, т.+38 098-353-52-43, Іван.

В столовую требуется

ÁÓÔÅÒ×ÈÊ(ðàáîòíèê ðàçäà÷è)Ëåâûé áåðåã, óë. Êàøòàíîâàÿ

Ãðàôèê 5/2 ñ 7:00 äî 15:00Óñëîâèÿ:
- áåñïëàòíîå ïèòàíèå
- îáåñïå÷èâàåì ôîðìîé
- âûïëàòà ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿöз/п 6000 грн. (чистыми)

067-699-61-56, Мария
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ÐÎÁÎÒÀ
ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

За більш детальною інфор-
мацією за кожною із наведе-
них вакансій звертатися за 
телефоном (056)734-94-59, 
(067)755-50-64.

Бухгалтер, з/п 9 200 грн. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056) 793-22-89.

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

Вантажник, з/п 6 010 грн. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056) 734-94-59.

Вихователь дошкільного на-
вчального закладу, з/п 7 500 
грн. Педагогічна освіта. Без 
шкідливих звичок. Досвід робо-
ти з дітьми. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (056)734-
94-59.

Водій автотранспортних за-
собів, з/п 9 495 грн. Водій авто-
транспортних засобів санітар-
них виїздних бригад екстреної 
медичної допомоги, водій кате-
горії «в», «ве», «се», «d», «de». 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)734-94-59.

Водій навантажувача, з/п 8 
100 грн. Навантажувальні робо-
ти колісних пар рухомого скла-
ду, 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, розро-
блення нових екскурсій і лек-
цій. Інформація за телефоном: 
(056)734-94-58. Політолог, істо-
рик (вчитель історії).

Електрогазозварник, з/п 10 
000 грн. Ручна, механічна звар-
ка. З-денний робочий тиждень. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)734-94-59.

Електромеханік дільниці, 
з/п 8 251 грн. Електромеханік 
дільниці 2 групи - ремонтно-тех-
нологічної дільниці у СП «Дис-
танція сигналізації та зв’ язку 
Нижньодніпровськ -Вузол» РФ 
«Придніпровська залізниця» 
додаткова інформація за те-
лефоном: (056)734-94-59. АТ 
«Укрзалізниця».

Логопед, з/п 6 000 грн. Зай-
нятість 2 години на тиждень. 
Корекція мовленного розвитку 
учнів з особливими освітніми 
потребами, які навчаються в 
інклюзивних класах. Додатко-
ва 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 ек-
скаватору. Можливість відряд-
жень. Додаткова інформація за 
телефоном: (056) 734-94-59.

Машиніст крана автомобіль-
ного, з/п 6 700 грн. Можливість 
відряджень. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (056) 734-
94-59.

Молодша медична сестра 
(молодший медичний брат) 
з догляду за хворими, з/п 6 
000 грн. Догляд за хворими. До-
даткова інформація за телефо-
ном:(056)734-96-60. 

Налагоджувальник техноло-
гічного устаткування (елек-
тронна техніка), з/п 8 062 грн. 
Додаткова інформація за теле-
фоном:(056) 734-94-59.

Оббивальник меблів, з/п 6 000 
грн. Оббовання каркасу меблів 
паролоном, тканиною, шкірою. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)734-94-59.

Оператор поштового зв’язку, 
з/п 7 000 грн. Приймати та вида-
вати відправлення. Розповідати 
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.

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

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

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

Пекар, з/п 8 700 грн. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)734-94-59.

Підсобний робітник, з/п 8 500 
грн. Виробництво будівельних 
матеріалів додаткова інформа-
ція за телефоном: (056)734-94-
59.

Психолог, з/п 9 000 грн. 
Обов’язково мати досвід робо-
ти з дітьми. За більш детальною 
інформацією звертатися до від-
ділу рекрутингу за телефоном: 
(067)755-50-64.

Робітник зеленого будівни-
цтва, з/п 6 000 грн. Прибирання 
територій, газонів, підрізка де-
рев, кущів. Телефон за довід-
кою: (056)734-94-59.

Сестра медична (брат медич-
ний), з/п 6 000 грн. За інформа-
цією звертатись по телефону: 
(056) 734-94-59.

Сестра медична (брат медич-
ний) стаціонару, з/п 6 000 грн. 
Приймати і розміщувати хворих 
що поступають у відділення, 
контролювати якість їх санітар-
ної обробки в приймальному 
відділенні; при необхідності 
вимірює артеріальний тиск. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056)734-96-60.

“Íîâà ðîáîòà”

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ

Çàñíîâíèê:

Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.
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+38(099)364-67-73

Сестра медична операційна 
(брат медичний операцій-
ний), з/п 7 000 грн. Доплата до 
з/п за інтенсивність праці. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Слюсар з механоскладаль-
них робіт, з/п 10 000 грн. Ви-
конання змінного завдання зі 
складальних робіт відповідно 
до планових завдань місяця в 
обсягах, номенклатурі та у вста-
новлені терміни. Вміння читати 
креслення. Додаткова інформа-
ція за телефоном: (056)734-94-
59.

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів, з/п 30 
000 грн. Ремонт та обслуго-
вання транспортних засобів, 
вантажних автомобілів та ав-
тобусів. За додатковою інфор-
мацією звертатися до відділу 
рекрутингу за телефоном: 
(067)755-50-64.

Слюсар із складання мета-
левих конструкцій, з/п 12 000 
грн. Обов’язково вміння читати 
креслення щодо конструкцій 
металевих деталировочних до-
даткова інформація за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування, з/п 10 
000 грн. Ремонт та обслугову-
вання електроустаткування, ви-
явлення та усунення несправ-
ностей. Участь у ліквідуванні 
аварійних ситуацій. Безпека ве-
дення робіт 3 групи (до 1000В). 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)734-94-59.

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

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 від-
ділу обслуговування розпоряд-
ників коштів та інших клієнтів 
місцевих бюджетів управління 
обслуговування розпорядників 
коштів та інших клієнтів. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)734-96-60.

Столяр, з/п 8 000 грн. Прове-
дення робіт з ремонту дерев’я-
них паллет. За додатковою 
інформацією звертатись у від-
діл рекрутингу за телефоном: 
(067)755-50-64.

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

Технік-технолог (обробка ме-
талів тиском), з/п 9 000 грн. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (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 теле-
фоном: (056)734-94-59.

Формувальник склопласти-
кових виробів, з/п 10 000 грн. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (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 теле-
фоном: (056)734-94-59.

Художник, з/п 6 000 грн. 
Оформлення виставок, панно, 
плакатів тощо. Інформація за 
телефоном: (056)734-94-58.

Черговий по залізничній 
станції, з/п 7 645 грн. Зверта-
тись до дніпровської дирекції 
залізничних перевезень, додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)734-94-59.

 Вакансії Нікопольського 

 МРЦЗ

За більш детальною інфор-
мацією за кожною із наведе-
них 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. 

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

Електрик дільниці, з/п 8 000 
грн. Обслуговування електро-
мереж. 

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

Охоронник, з/п 6 000 грн. Охо-
рона об’єктів. 

Лікар ветеринарної медици-
ни, з/п 14 960 грн. Біологічний 
контроль інкубації яєць.

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

Підсобний робітник, з/п 6 000 
грн.

Інженер з підготовки кадрів, 
з/п 11 250 грн. Організація про-
фесійного навчання кадрів.

Агроном, з/п 15 000 грн. Здійс-
нює організаційно-технологічне 
керівництво в галузі рослинни-
цтва.

Головний технолог, з/п 9 490 
грн. Оцінка технічно-економіч-
ної документації.

Асистент вчителя, з/п 6 000 
грн. Допомога вчителю в підго-
товці документів.

Оброблювач птиці, з/п 14 000 
грн. 

Оператор верстатів з про-
грамним керуванням, з/п 12 
000 грн. Вміння працювати на 
різних металообробних верста-
тах.

Фрезерувальник, з/п 12 000 
грн. Вміння працювати на різних 
металообробних верстатах.

Землекоп, з/п 6 000 грн. Копан-
ня могили та захоронення.

Виконавець робіт, з/п 12 000 
грн. Виконання робіт на будів-
ництві.

 Вакансії Павлоградського 
 міськрайонного центру  
 зайнятості

Пекар-майстер, з/п 8 500 грн. 
Посада пекар-майстер-тістоміс, 
місіння тіста, випікання хлі-
бобулочних виробів, пиріжків, 
круасанів, додержання техно-
логічного процесу обробки та 
вистоювання тіста, випікання 
тістових заготовок. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(0563)26 95 16.

Вакансії Дніпровської 
служби зайнятості

Електромеханік електрозв’яз-
ку, з/п 8 251 грн. Робота пов’я-
зана з підійманням на висоту, 
оперативне обслуговання і ре-
монт діючих електроустановок 
напругою 127В і вище змінного 
струму і 110 В постійного стру-
му, а також монтажні та нала-
годжувальні роботи.додатко-
ва 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 си-
стем, 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 електроуста-
новках, робота з персоналом 
щодо питань охорони праці. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056)734-96-60.

Інженер з пожежної безпеки, 
з/п 6 005 грн. Інженер 1 кат. 
по пожежогасінню. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)744-56-67.

Інженер-енергетик, з/п 8 224 
грн. Займатися розробкою, ви-
робництвом та експлуатацією 
систем теплового і енергетич-
ного забезпечення. За додатко-
вою інформацією звертатись за 
телефоном: (056)734-94-59.

Кондитер, з/п 8 000 грн. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056) 734-94-59.

Кондуктор громадського 
транспорту, з/п 6 428 грн. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056) 734-94-59.

Контролер пасажирського 
транспорту, з/п 9 925 грн. Пе-
ревірка у пасажирів документів 
на проїзд і провезення багажу. 
Накладання на пасажирів штра-
фу і стягнення їх у встановлено-
му у встановленому порядку за 
порушення цих правил. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)734-96-56.

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

Листоноша (поштар), з/п 6 000 
грн. Доставляти кореспонден-
цію. Видавати прості відправ-
лення у відділенні. Доставляти 
періодичні видання, рекламні та 
інформаційні матеріали, рахун-
ки, тощо. Більш детально звер-
татися 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. Додатко-
ва 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 здо-
ров’я, діагностування, лікуван-
ня. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)734-94-59.


