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Заводу изготовителю необходимы сотрудники:

Требуются

Ïîìîùíèê ìàøèíèñòà ýêñòðóäåðà

ПОВАР

(ñ îáó÷åíèåì)

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

в кейтеринговую
компанию

На постійну роботу запрошуємо:

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

В Центре
гр./р.: 3/3

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

Кондитерському підприємству
терміново потрібні:

ТІСТОРОБ
ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ

В Яхт-Клуб
ул. Набережная
Победы 77Б

требуются

ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

(МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ)

Охранники

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ
(ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ)

з/п 600 грн./сутки
гр/р: сутки через двое

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

Разнорабочие
з/п 10000 грн.

Садовник
(067)306-38-94
(067)562-21-21

ІДС Аква Сервіс
ІДС Аква Сервіс

Якість гарантовано!

м. Днiпро, вул. Океанська, 4
На деревообрабатывающее
производство требуются:

Запрошуємо
Запрошуємо
на
на роботу
роботу

ЕКСПЕДИТОРА

КОНСТРУКТОР

столярных изделий

050-489-77-93

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

Срочно требуется

ВОДИТЕЛЬ

Охоронці
м. Дніпро

Графік роботи 1/2, 1/3
заробітна плата

зерновоза

800 грн. за зміну + премія

Приглашаем

з/п от 27000 грн.

ДЕВУШЕК,
ЖЕНЩИН

тел. 067 560 12 05

098-410-71-51

В детский сад в центре
требуется

Автотранспортному
предприятию требуются:

до 50 лет, для работы в офисе
МАЛЯР
- комфортные условия труда
067-321-96-95
067-321-96-95
высокий доход
СБОРЩИК МЕБЕЛИ -- стабильный
гибкий график
- мы не зависим от карантинных ограничений!
ВОД
ВОДIIЯЯ
СТОЛЯР
Живите, а не выживайте!
зісвоїм
своїмавто
авто
зі
1,2-2,5тт
1,2-2,5
ЭЛЕКТРИК
050-138-51-00, 063-673-62-75, 098-663-76-10
з/п 20
20 000-50
000-50 000
000 грн.
грн
з/п
Звонки принимаются ежедневно
с
10.00
до 16.00, суббота - выходной
067-485-52-88
067-240-14-18
067-240-14-18
з/пвi12
000000
грн.
з/п
д 12
грн

спецодяг

від

Офіційне працевлаштування, соцпакет

ПОВАР
096-626-04-02
099-742-21-27

Электрикпневматик
Водитель кат.Е
на самосвал DAF

З/п от 20000 грн.
База находится на Левом берегу
звонить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00

098-970-94-05

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë
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Запрошуємо на роботу
в нацiональну компанiю:

19

ПРОДАВЦЯКАСИРА
м. Дніпро, вул. Курчатова 4, т. 050-503-89-20
м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького 113, т. 097-455-72-00
м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 42ц, 073-352-27-03
м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського 14а, т. 095-217-60-34
м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 118д, т. 093-935-82-82
м. Дніпро, вул. Пастера 6, т. 093-131-78-27

ПРИЙМАЛЬНИКА ТОВАРІВ
м. Дніпро, вул. Пастера 6, т. 093-131-78-27

АДМIНІСТРАТОРА
ТОРГОВОГО ЗАЛУ
м. Дніпро, ж/м Сокіл 2, Бульвар Слави 45, т. 066-22-08-375
м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського 14а, т. 095-217-60-34

КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ
м. Дніпро, ж/м Придніпровськ, вул.20-річчя Перемоги 35,
т. 097-041-82-83, 099-773-19-53

В EVA все є:
Успішна команда
Стабільність і надійність

Кар'єра і навчання
Атмосфера краси
Требуется

Требуется

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàòåãîðèè Å
ðàáîòà ïî Óêðàèíå
ç/ï 25 000 ãðí.

ОБРАБОТЧИК
искусственного
камня (акрил, кварц)
С обучением
ЗП 10000 - 25000 грн.

066-331-77-10

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

Предприятию требуются:

Бухгалтер
Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

Слесарьсварщик
(067)950-55-00

ТРЕБУЮТСЯ

ÏÎÊËÅÉÙÈÊ

äîðîæíûõ çíàêîâ

ÑËÅÑÀÐÜ
ïî îöèíêîâêå

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

РІЗНОРОБОЧІ
на виробництво
деревного вугілля
у Київській обл.

Предприятию треб
уется:

- МАШИНИСТ
автогрейдера

вахта: 20/10

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

тел.

050-443-01-79

Запрошуємо на роботу
р-он Парус-Комунар

- зарплату,
- хорошие условия
проживания и питания

Продавця
Кухарям’яса
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря

067-632-16-70

067-622-78-78

тел. 066 892 57 39
В с. Орловщина требуются:

РАБОЧИЕ
по уходу за с/х животными,
без вредных привычек
Обеспечиваем:
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ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÐÎÁÎÒÀ

Робота, підробіток в офісі
для молодих людей, 18+.
Можливо – без досвіду роботи. Графік гнучкий. Дохід до
15 000 грн. в місяць, т.050779-54-45.

02

Йде набір співробітників в
філіал. Офіційне працевлаштування. Графік роботи
5/2. Гарний дохід + бонуси,
т.063-355-40-30, 068-768-1734.

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

ОБРАБОТЧИК искусственного камня (акрил, кварц), с
обучением, з/п 10000 - 25000
грн., позвонить: +38(095)81616-96 , +38(098)987-56-73
Підробіток для людей, котрі можуть заробляти в
вільний час. Дохід до 500
грн. в день, т.050-239-54-38,
063-253-16-54.
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
Шаурмисты, с опытом работы, можно без опыта, обучаем, стабильный график,
хорошая зарплата, сменный
график день-ночь, позвонить: +38(097)219-79-59 ,
Ольга

ÔÀÕ²ÂÖ²

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

03 ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Бухгалтер,
позвонить:
+38(067)950-55-00
Потрібна інтелігентна жінка в офіс зі стажем роботи
на керівних посадах. Дохід
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
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ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Агентство
недвижимости
набирает штат сотрудников,
з/п от 20000 грн., опыт работы не обязателен, обучение,
карьерный рост, график работы гибкий, Срочно!, 5 мест,
позвонить:
+38(056)78908-03 , +38(063)841-54-99 ,
+38(050)903-79-83 , Евгений
Анатольевич.

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

Менеджер по бронированию (знание англ. языка),
компания предлагает: гибкий график работы, своевременную оплату труда, бесплатные обеды, позвонить:
+38(067)611-13-23
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Співробітник для обробки
заявок. Повна або часткова
зайнятість, т.066-073-23-34,
097-167-85-43.

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

Керуючий магазином, м.
Дніпро, ж/м Придніпровськ,
вул.20-річчя Перемоги 35, зателефонувати: +38(097)04182-83 , +38(099)773-19-53
www.t-rezerv.dp.ua

Требуется помощник руководителя по общим вопросам. Неполная занятость.
Офис в центре. Хороший
доход, т.063-355-40-30, 068768-17-34.
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ÒÎÐÃ²ÂËß

Адміністратор торгового
залу, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського 14а, зателефонувати: +38(095)21760-34
Адміністратор торгового
залу, м. Дніпро, ж/м Сокіл
2, Бульвар Слави 45, зателефонувати: +38(066)22-08375
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
Приймальник товарів, м.
Дніпро, вул. Пастера 6, зателефонувати: +38(093)13178-27
Продавець гастрономії, 12
квартал,
зателефонувати:
+38(099)658-16-60
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
Продавець, вул. Набережна
Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, зателефонувати:
+38(095)832-30-08
Продавець,
вул.
Робоча, 67, зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Продавець,
Донецьке
шосе,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Продавець, пр. Героїв (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(096)708-55-15
Продавець,
пр.
Миру,
61А,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Продавець, просп. Б. Хмельницького, 36, зателефонувати: +38(067)136-77-47
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ÐÎÁÎÒÀ
Срочно требуется

ПРОДАВЕЦ
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ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

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

Буфетчик (работник раздачи) в столовую. Левый берег, ул. Каштановая. График
5/2 с 7:00 до 15:00. Условия:
бесплатное питание; обеспечиваем формой; выплата ЗП 2 раза в месяц, ЗП 6
000 грн. (чистыми), звоните
+38(067)699-61-56 , Мария

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

Кухар, 12 квартал, зателефонувати: +38(099)658-1660

Продавець-касир, м. Дніпро, вул. Богдана Хмельницького 118д, зателефонувати: +38(093)935-82-82

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

Продавець-касир, м. Дніпро, вул. Курчатова 4, зателефонувати:
+38(050)50389-20

Кухар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)10310-12

097-047-38-28
Продавець, р-н Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78

Продавець-касир, м. Дніпро, вул. Маршала Малиновського 14а, зателефонувати:
+38(095)217-60-34
Продавець-касир, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 42ц, зателефонувати:
+38(073)352-27-03
Продавець-касир, м. Дніпро, вул. Пастера 6, зателефонувати: +38(093)131-7827
Продавець-касир, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького 113, зателефонувати:
+38(097)455-72-00

Кухар, Донецьке шосе, зателефонувати: +38(066)10310-12

Кассир в столовую. Левый
берег, ул. Каштановая. График 5/2 с 7:00 до 15:00. Условия: бесплатное питание;
обеспечиваем формой; выплата ЗП 2 раза в месяц. ЗП
6 000 грн. (чистыми), звоните: +38(067)699-61-56 , Мария

Пекар,
р-н
Парус-Комунар,
зателефонувати:
+38(067)622-78-78
Пекар, р-н пр. Гагаріна, ТЦ
«Нагорный», зателефонувати: +38(066)112-86-65

Мойщик посуды, в ресторан
The Loft gastropub, 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), позвонить: +38(067)40205-35
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
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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

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

Кухаря
Продавця
Прибиральника
095-832-30-08
Запрошуємо на роботу
(пр. Миру, 61 А)

ШВЕЯ
УТЮЖИЛЬЩИЦА

Касир
Продавець
Охоронець
Кухар

Фабрике памятников №1
требуются:

Повар горячего цеха, в ресторан в центре города. График 2/2 с 11:00 до 22:00. Бесплатное питание. Современная кухня. ЗП 12 000 грн., позвонить: +38(067)402-05-35

Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А
вул. Урицького, 6А

Швейному производству
требуются:

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

Повар, в кейтеринговую компанию, в Центре, гр./р.: 3/3,
позвонить: +38(096)626-0402 , +38(099)742-21-27

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

Мойщик
посуды

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

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

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

В ресторан
The Loft gastropub

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

Повар, в детский сад в центре, позвонить: +38(096)62604-02 , +38(099)742-21-27

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

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.

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

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

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.

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

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

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

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

Старший продавець, вул.
20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(099)65816-60

Пекар, вул. Робоча, 67, зателефонувати: +38(066)10310-12

Повар мясного цеха (хоспер,
стейки), в ресторан в центре города. График 2/2 с
10:00до 24:00 (развозка на
такси домой) Бесплатное питание. Современная кухня.
ЗП 15 000 грн., позвонить:
+38(067)402-05-35

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

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

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

РАБОЧИЕ
намонтажпамятников
з/п сдельная, 16-20 тыс. грн.
095-340-31-05

В ресторан
в центре города

ПОВАР
мясного цеха

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

(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

066-103-10-12

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

Шаурмисты, с опытом работы, можно без опыта, обучаем, стабильный график,
хорошая зарплата, сменный
график день-ночь, позвонить: +38(097)219-79-59 ,
Ольга
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Комірник, пр. Героїв, 11, зателефонувати: +38(063)19868-90
www.t-rezerv.dp.ua

3

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!

Запрошуємо на роботу

- 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

(вул. Акiнфієва,9
р-он парка Шевченка)

Прибиральницю
Вантажника
Пекаря

Требуется

ЗАВХОЗ-ИНЖЕНЕРТЕХНИК-СЛЕСАРЬ
(в одном лице)
з/п до 16 000 грн.
для обслуживания
3-этажного здания
Район работы: станция метро «Покровская»

099-027-29-20

095-217-00-24

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

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР

Кухаря
Продавця
Пекаря
066-112-86-65

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

В ресторан
в центре города

РiЗНОРОБ

ПОВАР
горячего цеха

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
з ремонту металообробних верстатiв

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

5,6 розряду

на дiльницю ГТВ(РТИ)

МАЙСТЕР
механічної ділянки

Місце роботи: смт Самарівка
Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 18.00

(067)402-05-35

òåë. (0562) 36-06-18,
(067)522-26-47

Кондитерському підприємству
терміново потрібні:

ТІСТОРОБ
ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ

(МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ)

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ
(ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ)

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

м. Днiпро, вул. Океанська, 4
4

050-489-77-93
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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.
Автокомплексу на ж/м Победа-6 требуется автомойщик с опытом работы. Зарплата высокая (ставка+%),
позвонить:
+38(095)29242-61,
+38(0562)311-625,
+38(0562)362-362.
Автомойщики, при АЗС, з/п
высокая (ставка + %), позвонить: +38(095)292-42-65.
ВОДIЙ зі своїм авто 1,2-2,5
т, з/п 20 000-50 000 грн., зателефонувати: +38(067)24014-18
ВОДИТЕЛЬ
зерновоза,
Срочно!,
позвонить:
+38(067)560-12-05
ВОДИТЕЛЬ категории Е, работа по Украине, з/п 25 000
грн., позвонить: +38(066)33177-10
Водитель, кат.Е на самосвал DAF, з/п от 20000 грн.,
база находится на Левом берегу, звонить строго пн.-пт. с
9.00 до 17.00 тел. 098-97094-05
ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК, кат.
В, на автомобиль-самосвал,
з/п сдельная, от 12 000 грн.,
позвонить: +38(067)610-2223 , +38(095)230-42-92
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
Водій на ЗІЛ-самоскид з досвідом роботи в кар’єрах,
т.+38 096-872-04-26.
Водій, кат. В,С, Дніпровському кабельному заводу
«Енерго», місце роботи - с.
Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)730-7071, +38(098)911-41-00
ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 12
000 грн., зателефонувати:
+38(067)321-96-95
СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ (под план для работы
в такси), АВТО: Рено Логан,
Киа, Хюндай, позвонить:
+38(067)632-62-54
Электрик-пневматик, кат.Е
на самосвал DAF, з/п от
20000 грн., база находится
на Левом берегу, звонить
строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00
тел. 098-970-94-05
www.t-rezerv.dp.ua
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Волочильник дроту, кат.
В,С,
Дніпровському
кабельному заводу «Енерго»,
місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати:
+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00
Гальваник, відділ кадрів ДП
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)33-67-01 ,
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ),
терміново, кондитерському
підприємству, м. Днiпро, вул.
Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)489-77-93
ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО
ЖІНКИ), терміново, кондитерському підприємству, м.
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателефонувати: +38(050)48977-93
Дробильщик
пластмасс,
позвонить: +38(056)720-9614 , +38(050)480-58-46
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
Електроерозіоніст
відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)3367-01 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
Електро-монтер, кат. В,С,
Дніпровському кабельному
заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)73070-71, +38(098)911-41-00
Електромонтери,
відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)3367-01 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
ЗАВХОЗ-ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК-СЛЕСАРЬ (в одном
лице), з/п до 16 000 грн., для
обслуживания
3-этажного
здания, район работы: станция метро «Покровская»,
позвонить: +38(095)217-0024
Заготовщики, сапожники
в обувной цех, т.097-517-7996.
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
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
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 Кварталтел, позвонить:
+38(067)569-76-34
Оператор производственной линии, график работы:
2 дня, 2 ночи, 4 выходных,
р-н 12 Кварталтел, 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
Оператори
верстатів
з
ПУ, відділ кадрів ДП «ВО
ПМЗ»: вул. Криворізька,
22,
каб.14,
зателефонувати: +38(0562)33-67-01 ,
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
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
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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
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
Скрутчик дроту, кат. В,С,
Дніпровському кабельному
заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка, зателефонувати: +38(095)73070-71, +38(098)911-41-00
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
Слюсарі-ремонтники, відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати:
+38(0562)3367-01 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК
з
ремонту
металообробних
верстатiв, з досвідом робо-

ти, місце роботи: смт Самарівка, Дзвонити пн.-пт.,
з 9.00 до 18.00, зателефонувати: +38(0562) 36-06-18,
+38(067)522-26-47
Слюсар-сантехнік,
відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)3367-01 , +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
Станочники, відділ кадрів
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізька, 22, каб.14, зателефонувати: +38(0562)33-67-01 ,
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
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 з мінімальними навичками роботи. З/п 10-20
тис. грн (оплата відрядна).
Р-н Тополя. Вільний графік
роботи, повна зайнятість,
т.+38 050-919-04-06, 097551-23-60.
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
ШВЕЯ, швейному производству, позвонить: +38(050)34289-84 , +38(098)107-98-42
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
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В строительную компанию
требуются: КРОВЕЛЬЩИКИ, МОНТАЖНИКИ с обучением до 40 лет. Ставка
500 грн./день+%, командировки, жилье. Звонить:
+38(098)188-02-09

Запрошуємо на роботу

Электрикпневматик
Водитель кат.Е

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касирів

на самосвал DAF

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

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

(096) 228-65-85
Запрошуємо на роботу

Охоронець, р-н Донецького шосе, зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Охоронник, вул. Калинова, 9а, зателефонувати:
+38(096)612-76-14
Охоронник,
Донецьке
шосе,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12
Охоронник, пр. Героїв (ж/м
Перемога, 4), зателефонувати: +38(096)708-55-15
Охоронник,
ТЦ
«Неоплаза»,
зателефонувати:
+38(068)071-42-28
ОХОРОНЦІ, в охоронну фірму в місті Дніпро, чоловіки/
жінки, від 20 до 50 років,
своєчасна виплата заробітної плати, соціальний пакет,
забезпечення
фірменним
одягом,
зателефонувати:
+38(095)664-48-50
Охоронці, м. Дніпро, гр. роботи 1/2, 1/3, заробітна плата від 800 грн./зміна+премії,
офіційне працевлаштування, соцпакет, зателефонувати: +38(098)410-71-51 ,
+38(050)442-87-44
Охоронці,
охоронному
підприємству, графік роботи: подобово і вахтовим
методом,
зателефонувати:
+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08

ЭЛЕКТРИК, на деревообрабатывающее производство,
позвонить: +38(067)485-5288
Электрик-пневматик, кат.Е
на самосвал DAF, з/п от
20000 грн., база находится
на Левом берегу, звонить
строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00
тел. 098-970-94-05

Охранники, з/п 600 грн./сутки, гр/р: сутки через двое, в
Яхт-Клуб, ул. Набережная
Победы 77Б, позвонить:
+38(067)306-38-94 (067)56221-21

(096) 708-55-15

098-970-94-05
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Охоронець,
пр.
Миру,
61А,
зателефонувати:
+38(066)103-10-12

пр. Героїв (ж/м Перемога, 4)

звонить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00

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.

Охоронці. Терміново! Різноманітні об єкти. Доба/дві,
вахта, нічні зміни. Конкурентоспроможна, своєчасна з/
пл, т.067-566-94-50, 099-38354-26.
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Автотранспортному
предприятию требуются:

(Січеславська набережна, 33)

Кухаря
Пекаря
Продавцяконсультанта
063-198-68-90

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ
(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

Запрошуємо на роботу
(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)
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Запрошуємо на роботу

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

Звертатися за тел.

066-103-10-12

099-658-16-60

Касир-оцінювач

Предприятию требуется

в ломбард
З/П 12 000 грн.
р-н роботи: м. Дніпро

Гр/р: подобовий (1/2)
денний (4/2)

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

ВОДИТЕЛЬГРУЗЧИК
кат. В
на автомобиль-самосвал
з/п сдельная, от 12 000 грн.

067-610-22-23
095-230-42-92

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

ПРОДАВЦIВ
КАСИРIВ
ПРИБИРАЛЬНИКІВ
067-136-77-47
Запрошуємо на роботу
пр. Гагаріна, 117

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ
099-027-29-20

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

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.
Робота, підробіток в офісі. Є
можливість on-line. Досвід
роботи не важливий. Своєчасна оплата + премії, т.
096-259-07-76.
Вантажник, вул. 20 років Перемоги, 43Д, зателефонувати: +38(099)658-16-60
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 - «АгроОвен», друга прохідна, зателефонувати: +38(056)37393-41, (067)566-95-52
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
забеспечення від 11 тис.
грн. Кар’єрний зріст, повний
соцпакет. Самарський РТЦК
та СП. Ж/м Придніпровський,
вул. Електрична, 1 б, з 9 до
17, т.056-728-00-02, 093-57840-31, 097-878-55-60
Горничные, компания предлагает: гибкий график работы, своевременную оплату
труда, бесплатные обеды,
позвонить: +38(067)611-1323

ÐÎÁÎÒÀ
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
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 Квартал, 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
ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 12
000 грн., зателефонувати:
+38(067)321-96-95
ЗАВХОЗ-ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК-СЛЕСАРЬ (в одном
лице), з/п до 16 000 грн., для
обслуживания
3-этажного
здания, район работы: станция метро «Покровская»,
позвонить: +38(095)217-0024
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
м. Дніпро Любі дівчата запрошуємо в дружний колектив. У нас ви отримаєте
високий дохід + чайові. Виплати щодня. Живіть гідно,
а не існує. Життя одне! Надаємо гарне житло. Будемо
дуже раді Вас бачити. тел:
0685043191, 0973951621

Мойщик посуды, в ресторан
The Loft gastropub, 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), позвонить: +38(067)40205-35
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
ПЕРСОНАЛ для прибирання, з/п 5500 грн. за 15 змін,
спецодяг, соц. пакет, зателефонувати: +38(067)233-8023, +38(096)228-65-85
Підробіток в офісі, від 18 років. Без обмежень віку. Оплата гідна, т.098-720-74-53.
Підробіток для жінок та чоловіків будь-якого віку. До
500 грн. в день, т.097-579-9834.
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

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

6

www.t-rezerv.dp.ua

№25(740) 30.06.21-06.07.21

ОГОЛОШЕННЯ

ÐÎÁÎÒÀ
Прибиральник, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул.
Урицького, 6А, зателефонувати: +38(095)832-30-08
Прибиральник, просп. Б.
Хмельницького, 36, зателефонувати: +38(067)136-7747
Прибиральниця, вул. Акінфієва, 9, р-он парку Шевченка,
зателефонувати:
+38(099)027-29-20
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
Разнорабочие, з/п 10000
грн., в Яхт-Клуб, ул. Набережная Победы 77Б, позвонить:
+38(067)306-38-94
(067)562-21-21
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

Робота або підробіток на
постійній основі, т.063-35925-26, 098-619-37-85.
Садовник, в Яхт-Клуб, ул.
Набережная Победы 77Б,
позвонить: +38(067)306-3894 (067)562-21-21
СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ (под план для работы
в такси), АВТО: Рено Логан,
Киа, Хюндай, позвонить:
+38(067)632-62-54
Сдаются
двух-,
трех-,
четырехместные номера
со всеми удобствами, на
Азовское море, позвонить:
+38(050)231-73-34

1. Планована діяльність
Планована діяльність полягає у виробництві феросплавів, чавуну та сталі дослідно-промисловим агрегатом
електродугового наплавлення металовмісних матеріалів в тиглях. Агрегат є дослідно-промисловим зразком,
призначеним для утилізації дрібно фракційних металовмісних матеріалів шляхом дугового наплавлення в
тиглі між двома плавкими електродами з отриманням монолітних чушок.
Частина цеху складу комплектуючих виробів, який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 54
загальною площею 936 м2. Кадастровий номер ділянки: 1210100000:08:792:0004. Договір оренди приміщення №126/8-19 від 01.07.2019р.
Існуюча будівля є виробничим будинком і за призначенням по технічному паспорту є складом для комплектуючих виробів Літ. «Ш-1», яка знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Ударників, 54.
Будівля є одноповерховою, висотою 10,5 м. Основне виробниче приміщення в будівлі має розміри 75м х
12м. Роботи з монтажу установки будуть проведені в межах геометричних площ орендованої існуючої будівлі.
Відповідно до Публічної кадастрової карти України ділянка має цільове призначення для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості для обслуговування виробничих ділянок
Агрегат є дослідно-промисловим зразком, призначеним для утилізації дрібно фракційних металовмісних
матеріалів шляхом дугового наплавлення в тиглі між двома не плавкими електродами з отриманням монолітних чушок. Фракція утилізованого матеріалу 0-5 ... 10 мм. Готовий продукт - монолітні чушки близькі
до циліндричної формі (висота 600 мм, діаметр 200-300 мм). Підприємство планує випускати 240 т/рік
готової продукції.
Продуктивність по готовому продукту 2 кг/хв (по 1 кг/хв з кожної пари тиглів). Струм наплавлення 16002500 А. Напруга дуги 40-50 В. Електроди графітові.

Терміново! Підробіток. Дохід до 500 грн. в день. 3-4 години в день, т.097-403-11-01,
066-377-81-89.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення: Департамент екології
та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, e-mail:ecology@adm.dp.gov.ua, тел. (097)599-76-05; (096)512-94-24

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

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

УТЮЖИЛЬЩИЦА,
швейному производству, позвонить: +38(050)342-89-84 ,
+38(098)107-98-42
Цікава робота. Офіс. Дружний колектив. Дохід до 13000
грн. + премії, т.068-982-4850, 066-558-64-48.
Шаурмисты, с опытом работы, можно без опыта, обучаем, стабильный график,
хорошая зарплата, сменный
график день-ночь, позвонить: +38(097)219-79-59 ,
Ольга
ШВЕЯ, швейному производству, позвонить: +38(050)34289-84 , +38(098)107-98-42

В столовую требуется

вул. Робоча, 67

тел. 066-103-10-12

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та
врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

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

Р О Б О ТА

Касир
Продавець
Кухар
Пекар

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

ÁÓÔÅÒ×ÈÊ
(ðàáîòíèê ðàçäà÷è)
Ëåâûé áåðåã, óë. Êàøòàíî
Ãðàôèê 5/2 ñ 7:00 äî 15:00âàÿ

Планований режим роботи – 8 годин при 5-денному робочому тижні.
2. Суб’єкт господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО», юридична адреса: 49019,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Ударників, будинок 54, контактний
номер телефону (+380)68-819-41-56.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме
результати оцінки впливу надовкілля
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля,
включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається
у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля
та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для
видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не
розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
(СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом
30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються
на дати, що припадають на цей період.
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ
до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.
dp.gov.ua, тел.(097)599-76-05; (096)512-94-24
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються
зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації; поштова адреса: вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, e-mail: ecology@adm.
dp.gov.ua, тел.(097)599-76-05; (096)512-94-24
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в
абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Óñëîâèÿ:
- áåñïëàòíîå ïèòàíèå
- îáåñïå÷èâàåì ôîðìîé
- âûïëàòà ç/ï 2 ðàçà â ìå
ñÿö

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 169 арк.

з/п 6000 грн. (чистыми)

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД ЕЛЕКТРОСПЛАВ ДНІПРО», юридична
адреса: 49019, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Новокодацький район, вулиця Ударників,
будинок 54 з 02.03.2021 та Новокодацька районна у м. Дніпро рада за адресою: 49064, м.
Дніпро, проспект ім. Сергія Нігояна, 77 тел. (056)726-86-82. Дата з 30.06.2021 р.

067-699-61-56, Мария
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Експлуатація агрегату виконується двома працівниками: оператором і помічником оператора.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може
ознайомитися з ними

2. Дніпровська міська рада, 49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75 office@
dniprorada.gov.ua , office@dmr.dp.ua, дата з 30.06.2021 р.
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7

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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Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007
Çàñíîâíèê: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
Àäðåñà: 49000, 49000, ì. Äí³ïðî,
âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,
îô³ñ 412
òåë./ôàêñ: +38(099)364-67-73
e-mail: t_rezerv@ukr.net
Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000

Ôîðìàò À3

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.

8

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

ÐÎÁÎÒÀ
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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