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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

ПОВАРВ Центре
гр./р.: 3/3

Т юребу тся

в кейтеринговую
компанию

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

ПОВАР

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

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
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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 ЕКСПЕДИТОРА

067-240-14-18

зі своїм авто
1,2-2,5 т

з/п 20 000-50 000 грн.

ІДС Аква Сервіс

Запрошуємо
на роботу

ВОД ЯI

з/п 12 000 грн.

067-321-96-95

ЕКСПЕДИТОРА

067-240-14-18

зі своїм авто
1,2-2,5 т

з/п 20 000-50 000 грн

ІДС Аква Сервіс
Запрошуємо

на роботу

ВОД ЯI

з/п в д 12 000 грнi

067-321-96-95

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:

р-н Донецького шосе

тел. 0 - - -66 103 10 12

ОХОРОНЦІВ

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

(пр. Миру, 61 А)

066-103-10-12

Продавець
Касир

Охоронець
Кухар

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-
м яса’
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря

У звязку із відкриттям нового
магазину на постійну роботу

у мережу магазинів
"Аврора" (пром. група)

потрібні:

Гнучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна зароб тна платаi

м/р: вул. Титова, 21
пр. Богдана Хмельницького, 36А

консультанти

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

Охоронник

Продавці-

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

ТЦ" Неоплаза"( )

Запрошуємо на роботу

Продавця

0 - - -68 071 42 28
050-957-69-08

Охоронника

Касира

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

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

Робота, підробіток для по-
зитивних молодих людей. 
(18+), т.066-749-17-93, 068-
768-21-59. 

Шаурмистка, день-ночь - с 
опытом, б/опыта, левый бе-
рег!, позвонить: +38(063)860-
66-19

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

Робота, підробіток в офісі 
для молодих людей, 18+. 
Можливо – без досвіду робо-
ти. Графік гнучкий. Дохід до 
15 000 грн. в місяць, т.050-
779-54-45.

01

Керуючий магазином, м. 
Дніпро, ж/м Придніпровськ, 
вул.20-річчя Перемоги 35, за-
телефонувати: +38(097)041-
82-83 , +38(099)773-19-53

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. Дохід 
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

Додатковий дохід для ме-
дичних працівників. Можливе 
сумісництво, т.097-508-09-71.

10

Агентство недвижимости 
набирает штат сотрудников, 
з/п от 20000 грн., опыт рабо-
ты не обязателен, обучение, 
карьерный рост, график ра-
боты гибкий, Срочно!, 5 мест, 
позвонить: +38(056)789-
08-03 , +38(063)841-54-99 , 
+38(050)903-79-83 , Евгений 
Анатольевич.

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

11

Адміністратор торгового 
залу, м. Дніпро, вул. Кур-
чатова 4, зателефонувати: 
+38(050)503-89-20.

Адміністратор торгового 
залу, м. Дніпро, вул. Марша-
ла Малиновського 14а, за-
телефонувати: +38(095)217-
60-34

Адміністратор торгового 
залу, м. Дніпро, ж/м Сокіл 
2, Бульвар Слави 45, зате-
лефонувати: +38(066)22-08-
375

Касир, вул. Калинова, 9а, за-
телефонувати: +38(095)363-
45-93

Касир, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(099)508-
32-38

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 , +38(050)957-69-08

Касири, вул. Панікахи, 15, за-
телефонувати: +38(063)575-
76-04

Підробіток в офіс –скла-
ді. Перетвори вільний час в 
тверду валюту. Навчаємо з 
нуля, т.097-508-09-71.

Касир, пр. Героїв, 2 (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(063)575-76-04

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

Приймальник товарів, м. 
Дніпро, вул. Пастера 6, за-
телефонувати: +38(093)131-
78-27
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Предприятию требу тся:е

- МАШИНИСТ

тел. 066 892 57 39

вахта: 20/10

автогрейдера

(067)632-94-44
(067)632-93-93

На строительныхсклад
:материалов требуются

СОТРУДНИЦЫ
КЛАДОВЩИК
ДИСПЕТЧЕР
гр./работы - пятидневка,
з/п грн.8000-10000

ВОДИТЕЛЬ
з/п грн.10000-13000

кат. ВС

На виробництво з
переробки скла та
дзеркал потрібні:

067-784-52-72
066-558-72-90

ÎÏÅÐÀÒÎÐÈ

×ÏÓ
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Успішна команда

Стабільність і надійність

Кар'єра і навчання

Атмосфера краси

В EVA все є:

Запрошуємо на роботу

в нац ональну компан ю:i i

АДМ НІСТРАТОРА

ТОРГОВОГО ЗАЛУ

I

ПРОДАВЦЯ-

КАСИРА

ПРИЙМАЛЬНИКА ТОВАР ВІ

м. Дніпро, вул. Курчатова 4, т. 050-503-89-20

м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького 113, т. 097-455-72-00

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. Робоча 77, т. 063-105-51-94

м. Дніпро, вул. Марії Кюрі 5, т. 095-501-66-63

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

м. Дніпро, вул. Курчатова 4, т. 050-503-89-20

м. Дніпро, ж/м Придніпровськ, вул.20-річчя Перемоги 35,

т. 097-041-82-83, 099-773-19-53

КЕРУЮЧОГО МАГАЗИНОМ

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

тел. 097-776-87-90

Ресторанно-
готельному комплексу

потрібні:

ЧЕРГОВИЙ
САНТЕХНІК
КУХАР

І
-

УН ВЕРСАЛ
ПРАЧКА
ОФІЦІАНТ
ТЕСЛЯ

Слесарь-
ремонтник

(096)942-31-49
(066)473-88-54

Предприятию требуются:

доставка транспортом

Электрослесарь
(с навыками электросварки)

(с группой допуска до 1000 В)
Электромонтер

В цех легких металлоконструкций

требуются:

067-524-33-80 Валентина

График работы:
с 8.00 до 18.00 пн-пт,

официальное оформление

Слесарь-сборщик
(с о/р на лентопиле,

)гибка, сверловка

Сварщик-сборщик
(умение работать на ПА
с тонкими металлами)

1
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Кухонные работники, ком-
пания предлагает: гибкий 
график работы, своевре-
менную оплату труда, бес-
платные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

Мойщик посуды, в ресторан 
The Loft gastropub, находим-
ся 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. (чисты-
ми), позвонить: +38(067)402-
05-35 

Обвальник, 12 квартал, за-
телефонувати: +38(066)112-
86-65

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

ОФІЦІАНТ, ресторанно-го-
тельному комплексу, зателе-
фонувати: +38(097)776-87-
90

Пекар, вул. Акінфієва, 9, р-он 
парку Шевченка, зателефо-
нувати: +38(099)429-77-92

Пекар, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(099)508-
32-38

Пекар, пр. Героїв, 2 (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(063)575-76-04

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

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

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

Пекар, ТЦ «Неоплаза», за-
телефонувати: +38(068)071-
42-28 , +38(050)957-69-08

Пекар, Січеславська набе-
режна, 33, зателефонувати: 
+38(063) 198-68-90

Пицейолы, ул. А. По-
ля,11,ТЦ « Мериада», позво-
нить: +38(067)136-77-47

Пицейолы, ул. Глинки,2, 
ТЦ «Мост сити», позвонить: 
+38(096)511-53-25

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

Продавець гастрономії, 12 
квартал, зателефонувати: 
+38(066)112-86-65

Продавець, 12 квартал, за-
телефонувати: +38(066)112-
86-65

Продавець, вул. 20 років 
Перемоги, 43Д, зателефону-
вати: +38(099)658-16-60

Продавець, вул. Калино-
ва, 9а, зателефонувати: 
+38(095)363-45-93

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

Продавець, вул. Паніка-
хи, 15, зателефонувати: 
+38(063)575-76-04

Продавець, вул. Робо-
ча, 67, зателефонувати: 
+38(099)508-32-38

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

Продавець, пр. Героїв, 2 
(ж/м Перемога, 4), зателефо-
нувати: +38(063)575-76-04

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 «Нагорный», зателефо-
нувати: +38(066)112-86-65

Продавець, ТЦ «Неоп-
лаза», зателефонува-
ти: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

Продавець-касир, м. Дні-
про, вул. Богдана Хмель-
ницького 118д, зателефону-
вати: +38(093)935-82-82 

Продавець-касир, м. Дні-
про, вул. Курчатова 4, зате-
лефонувати: +38(050)503-
89-20

Продавець-касир, м. Дні-
про, вул. Марії Кюрі 5, зате-
лефонувати: +38(095)501-
66-63

Продавець-касир, м. Дні-
про, вул. Маршала Малинов-
ського 14а, зателефонувати: 
+38(095)217-60-34

Продавець-касир, м. Дні-
про, вул. Робоча 77, зателе-
фонувати: +38(063)105-51-
94

Продавець-касир, м. Дні-
про, пр. Богдана Хмельниць-
кого 113, зателефонувати: 
+38(097)455-72-00

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

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

Старший продавець, 12 
квартал, зателефонувати: 
+38(066)112-86-65

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

Торговые агенты в круп-
ную компанию, з/п от 8000 
грн., карьерный рост, гиб-
кий график, Срочно!, поз-
вонить: +38(056)789-08-03 , 
+38(063)841-54-99 , Евгений 
Анатольевич.
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Кухар, 12 квартал, зателе-
фонувати: +38(066)112-86-65

Кухар, вул. Набережна Пе-
ремоги, 56А, вул. Уриць-
кого, 6А, зателефонувати: 
+38(095)832-30-08

Кухар, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(099)508-
32-38

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 , +38(050)957-69-08

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

КУХАР-УНІВЕРСАЛ, рес-
торанно-готельному комп-
лексу, зателефонувати: 
+38(097)776-87-90

Кухар, Січеславська набе-
режна, 33, зателефонувати: 
+38(063) 198-68-90

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Швейному производству
требуются:

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

ШВЕЯ

УТЮЖИЛЬ ИЦАЩ

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

Предприятию требуется

067-610-22-23

095-230-42-92

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК

на автомобиль-самосвал
кат. В

з/п сдельная, от 12 000 грн.

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

ремонтники
деревянных поддонов

Сборщики-

Р О Б О Т А

тел. 0 - - -99 508 32 38

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар

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

0 - - -66 112 86 65

Кухаря

Пекаря
Продавця

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

0 - - -67 136 77 47

ПРОДАВЦ ВI

ПРИБИРАЛЬНИКІВ
КАСИР ВI

Запрошуємо на роботу

Продавця

Звертатися за тел.

вул. 20 рок в Перемоги, 43Дi

0 - -99 658 16-60

Старшого
продавця

Вантажника
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ÐÎÁÎÒÀ
ВОДИТЕЛЬ, кат. ВС з/п 
10000-13000 грн., позво-
нить: +38(067)632-94-44 , 
+38(067)632-93-93

Водитель, кат. Д, работа по 
Украине, з/п от 20000 грн., 
позвонить: +38(050)335-07-
98

Водитель, кат. Е на само-
свал DAF, з/п от 20000 грн., 
база находится на Левом бе-
регу, звонить строго пн.-пт. с 
9.00 до 17.00 тел. 098-970-
94-05

ВОДИТЕЛЬ-ГРУЗЧИК, кат. 
В, на автомобиль-самосвал, 
з/п сдельная, от 12 000 грн., 
позвонить: +38(067)610-22-
23 , +38(095)230-42-92

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

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

ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 12 
000 грн., зателефонувати: 
+38(067)321-96-95

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМО-
БИЛЬ (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
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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

Гальваник, відділ кадрів ДП 
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізь-
ка, 22, каб.14, зателефону-
вати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

Повара открытой кухни, ул. 
А. Поля,11,ТЦ « Мериада», 
позвонить: +38(067)136-77-
47

Повара открытой кухни, ул. 
Глинки,2, ТЦ «Мост сити», 
позвонить: +38(096)511-53-
25

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
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КЛАДОВЩИК, на склад 
строительных материалов, 
гр./работы - пятидневка, 
з/п 8000-10000 грн., позво-
нить: +38(067)632-94-44 , 
+38(067)632-93-93
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Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чесний, 
порядний. Досвід роботи 
на груз. DAF, Scania, приче-
пи-тенти (штора), двадцят-
ки. Повна зайнятість, по 
Україні. Достойна З/П, +38 
095-286-51-99, пн-птн 8:00-
16:00, Ірина.

Автокомплексу на ж/м По-
беда-6 требуется автомой-
щик с опытом работы. Зар-
плата высокая (ставка+%), 
позвонить: +38(095)292-
42-61, +38(0562)311-625, 
+38(0562)362-362.

Автомойщики, при АЗС, з/п 
высокая (ставка + %), позво-
нить: +38(095)292-42-65.

АВТОСЛЕСАРЬ, специа-
лист по развал-схожде-
нию, с опытом работы, 
позвонить: +38(056)233-
56-30 , +38(056)372-02-63, 
+38(050)342-34-56

ВОДIЙ зі своїм авто 1,2-2,5 
т, з/п 20 000-50 000 грн., за-
телефонувати: +38(067)240-
14-18

ВОДИТЕЛИ кат. Е, на авто 
20 т., изотерм полуприцеп, 
перевозки по Украине или 
под Новой Почтой, з/п от 22 
тыс. до 32 тыс. грн., позво-
нить: +38(066)252-05-50 , 
+38(098)252-05-50

ВОДИТЕЛИ, кат. Е, груп-
па товара – чёрный метал-
лопрокат, м/р: ул. Журнали-
стов, з/п своевременно, по-
звонить: +38(063)805-37-79 , 
Ирина

ВОДИТЕЛЬ категории Е, ра-
бота по Украине, з/п 25 000 
грн., позвонить: +38(066)331-
77-10

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

Дробильник, на виробни-
цтво, Лівий берег, харчуван-
ня, доставка на роботу, гра-
фік змінний, зателефонува-
ти: +38(098)692-76-48

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

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

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

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

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

КРАНОВЩИКИ (наличие 
удостоверения обязатель-
но), группа товара – чёрный 
металлопрокат, м/р: ул. Жур-
налистов, з/п своевременно, 
позвонить: +38(063)805-37-
79 , Ирина

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

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

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
для работы

в службе охраны
з/п от 600 до 1000 грн./сутки
с предоставлением тренировок

у проф. инструкторов

Требуются

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

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
вул. Набережна Перемоги, 56А

вул. Урицького, 6А

Прибиральника
095-832-30-08

Продавця
Кухаря

На СТО требуется:

056-233-56-30

056-372-02-63

АВТОСЛЕСАРЬ
специалист
по развал-
схождению

050-342-34-56

с опытом работы

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

Требуется

ÂÎÄÈÒÅËÜ

066-331-77-10

êàòåãîðèè Å

ðàáîòà ïî Óêðàèíå

ç/ï 25 000 ãðí.

ОХОРОННИКА

ПРОДАВЦЯ

КАСИРА
тел. (0 ) - -95 363 45 93

вул. Калинова, 9А
Запрошуємо на роботу:

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ
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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-сборщик, о/р на 
лентопиле, гибка, сверлов-
ка, график работы: с 8.00 до 
18.00 пн-пт, официальное 
оформление, в цех легких 
металлоконструкций, поз-
вонить: +38(067)524-33-80 , 
Валентина

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 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

СЛЮСАРІ-МЕХАНІКИ, на 
виробництво з переробки 
скла та дзеркал, зателефо-
нувати: +38(067)784-52-72, 
+38(066)558-72-90

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 ра-
йон старого м’ясокомбінату, 
маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, за-
телефонувати: +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

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

Оператор производствен-
ной линии, график работы: 
2 дня, 2 ночи, 4 выходных, 
р-н 12 Кварталтел, 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   

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

ОПЕРАТОРИ ЧПУ, на ви-
робництво з переробки скла 
та дзеркал, зателефону-
вати: +38(067)784-52-72, 
+38(066)558-72-90

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

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
группа товара – чёрный ме-
таллопрокат, м/р: ул. Жур-
налистов, з/п своевременно, 
позвонить: +38(063)805-37-
79 , Ирина

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

РIЗАЛЬНИКИ СКЛА, на 
виробництво з переробки 
скла та дзеркал, зателефо-
нувати: +38(067)784-52-72, 
+38(066)558-72-90

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

РЕЗЧИКИ, группа товара 
– чёрный металлопрокат, 
м/р: ул. Журналистов, з/п 
своевременно, позвонить: 
+38(063)805-37-79 , Ирина

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

Робочий, на виробництво, 
Лівий берег, харчування, 
доставка на роботу, графік 
змінний, зателефонувати: 
+38(098)692-76-48

САНТЕХНІК, робота постій-
на, ми пропонуємо: зруч-
ний графік, соцпакет, гарячі 
обіди, спецодяг, ми знахо-
димось: м. Дніпро вул. Мо-
лодогвардійська 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

Сварщик-сборщик, умение 
работать на ПАс тонкими 
металлами, график работы: 
с 8.00 до 18.00 пн-пт, офи-
циальное оформление, в цех 
легких металлоконструкций, 
позвонить: +38(067)524-33-
80 , Валентина

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

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

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

Деталі за номером тел. ,(096) 228-65-85  (067) 233-80-23

з/п грн. за 15 змін
5500

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

ПЕРСОНАЛ
ДЛЯ ПРИБИРАННЯ

Запрошуємо на роботу
пр. Геро в (ж/м Перемога, 4ї , 2 )

0 - -( )63 575 76 04

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касир ві

Запрошуємо на роботу

пр. , 11Гагаріна 7

0 - - -99 027 29 20

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

В частный дом
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ:

сутки через двое

097-776-8 -907

ОХРАННИК
график работы -

Фабрике памятников №1
требуются:

РАБОЧИЕ
095-340-31-05

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

0 - - -66 112 86 65

Запрошу мо на роботує

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

12 квартал

(066)252-05-50

(098)252-05-50

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ

з/п от 22 тыс. до 32 тыс. грн.

кат. Е, на авто 20 т., изотерм полуприцеп
Перевозки по Украине или

под Новой Почтой

Запрошу мо на роботує
вул. Глинки, 2, ТЦ «Мост Сіті»

Кухаря
відкритої кухні

0 - - -96 511 53 25

Піцейолу
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Слюсарі-ремонтники, від-
діл кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, зате-
лефонувати: +38(0562)33-
67-01 , +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

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

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

Станочники, відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криво-
різька, 22, каб.14, зателефо-
нувати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

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

СТРОПАЛЬЩИКИ, груп-
па товара – чёрный метал-
лопрокат, м/р: ул. Журнали-
стов, з/п своевременно, по-
звонить: +38(063)805-37-79 , 
Ирина

ТЕСЛЯ, ресторанно-готель-
ному комплексу, зателефо-
нувати: +38(097)776-87-90

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

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

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

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

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

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

Штамповщик (с обу-
чением), 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

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

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

17

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, для ра-
боты в службе охраны, з/п от 
600 до 1000 грн./сутки, с пре-
доставлением тренировок 
у проф. инструкторов, поз-
вонить: +38(099)298-71-70 , 
+398(097)662-02-62

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

Охоронник, р-н Донецько-
го шосе, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

Охоронник, вул. Калино-
ва, 9а, зателефонувати: 
+38(095)363-45-93

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

Охоронник, пр. Героїв, 2 
(ж/м Перемога, 4), зателефо-
нувати: +38(063)575-76-04

Охоронник, ТЦ «Неоп-
лаза», зателефонува-
ти: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

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

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

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

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

ОХРАННИК, в частный 
дом, график работы - сут-
ки через двое, позвонить: 
+38(097)776-87-90

18

Робота, підробіток в офісі. Є 
можливість  on-line.  Досвід 
роботи не важливий. Сво-
єчасна оплата + премії,  т. 
096-259-07-76.

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)429-
77-92

Вантажник, вул. Паніка-
хи, 15, зателефонувати: 
+38(063)575-76-04

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

ВАНТАЖНИК, робота по-
стійна, ми пропонуємо: 
зручний графік, соцпакет, 
гарячі обіди, спецодяг, ми 
знаходимось: м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська 32, кін-
цева зупинка 9 трамваю ра-
йон старого м’ясокомбінату, 
маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, за-
телефонувати: +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

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

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)

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

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

ОХОРОНЦІ
Охоронному

підприємству потрібні

Касир-оцінювач
в ломбард

Гр/р: подобовий (1/2)
денний ( /2)4

З/П 21 000 грн.

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

р-н роботи: м. Дніпро

Ãðóç÷èê-

êîìïëåêòîâùèê
з/п до 14 000 грн.

Предприятию требу тсяе

Место работы: Береговая 164А,
магазин ”Оселя Буд”

067-632-94-99 вайбер

066-115-60-65

(вул. Ак н ва,9
р-он парка Шевченка)

i фіє

Запрошуємо на роботу

0 - - -99 429 77 92

Прибиральницю
Вантажника

Пекаря

Запрошуємо на роботу
вул О. Поля 1, ТЦ «Меріада». , 1

06 -1 - -7 36 77 47

відкритої кухні
Кухаря

Піцейолу

Запрошуємо на роботу

( . , )вул Панікахи 15

06 - - -3 575 76 04

Касира
Продавця
Вантажника

( , )Січеславська набережна 33

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

Кухаря
Пекаря

Продавця-
консультанта

Требуется

кат. D

з/п от 20 000 грн.

(0 ) - -50 335 07 98

ВОДИТЕЛЬ
работа по Украине

Охоронна ф рма
запрошу

:

і
є на роботу

в місті Дніпро

ОХОРОНЦ ВІ
� чоловіки/жінки від до років20 50
� своєчасна виплата заробітної плати
� соціальний пакет
� забезпечення фірменним одягом

095-664-48-50

Ïðîäàâöÿ

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Êóõàðÿ

Êàñèðà

Îõîðîíöÿ

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ



№27(742) 14.07.21-20.07.21 www.t-rezerv.dp.ua 7

ÐÎÁÎÒÀ
ВАНТАЖНИКИ, на вироб-
ництво з переробки скла 
та дзеркал, зателефону-
вати: +38(067)784-52-72, 
+38(066)558-72-90

Візьму порядну людину в сі-
мейний бізнес. До 15000 грн. 
+ премії, т.067-793-07-89, 
050-629-80-66.

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

Грузчик-комплектовщик, 
з/п до 14 000 грн., место ра-
боты: Береговая 164А, мага-
зин «Оселя Буд», позвонить: 
+38(067)632-94-99 вайбер, 
+38(066)115-60-65

ДВІРНИКИ, з/п 5500 грн. за 15 
змін, спецодяг, соц. пакет, за-
телефонувати: +38(067)233-
80-23, +38(096)228-65-85

ДИСПЕТЧЕР, на склад 
строительных материалов, 
гр./работы - пятидневка, 
з/п 8000-10000 грн., позво-
нить: +38(067)632-94-44 , 
+38(067)632-93-93

Доярки, Скотники, Різно-
робочі на ферму крупної 
рогатої худоби. Житло на-
дається, т.(067)706-77-70, 
(099)712-90-77.

ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 12 
000 грн., зателефонувати: 
+38(067)321-96-95

м. Дніпро Любі дівчата запро-
шуємо в дружний колектив. 
У нас ви отримаєте високий 
дохід + чайові. Виплати щод-
ня. Живіть гідно, а не існує. 
Життя одне! Надаємо гар-
не житло. Будемо дуже раді 
Вас бачити. тел: 0685043191, 
0973951621

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

Мойщик посуды, в ресторан 
The Loft gastropub, находим-
ся 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. (чисты-
ми), позвонить: +38(067)402-
05-35 

Молодий пенсіонер в офіс, 
т.097-323-87-21, 095-169-35-
76.

ПАРКУВАЛЬНИКИ, з/п 
5500 грн. за 15 змін, спецо-
дяг, соц. пакет, зателефо-
нувати: +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

ПРАЧКА, ресторанно-готель-
ному комплексу, зателефо-
нувати: +38(097)776-87-90

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБ-
НИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, тер-
міново, кондитерському під-
приємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

Прибиральник, вул. Набе-
режна Перемоги, 56А, вул. 
Урицького, 6А, зателефону-
вати: +38(095)832-30-08

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

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5500 
грн. за 15 змін, спецодяг, 
соц. пакет, зателефону-
вати: +38(067)233-80-23, 
+38(096)228-65-85

Прибиральниця, вул. Акін-
фієва, 9, р-он парку Шев-
ченка, зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

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

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Згідно Закону України «Про охорону атмосферного пові-
тря» та постанови КМУ від 13.03.2002 р. № 302, ТОВ «СНЕК 
ПРОДАКШН» (49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. 
О. Поля, буд. 103, каб. 205) має наміри отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел проммайданчика, що розташований за 
адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, 
вул. Некрасова, 54В. 

На підприємстві ТОВ «СНЕК ПРОДАКШН» здійснюється 
смаження насіння соняшника, фісташки та арахісу, яке відпу-
скається для споживачів Дніпропетровської області та України. 
Орієнтовні розрахункові максимальні потенційні обсяги викидів 
від додаткових джерел (Лінія обжарювання насіння соняшника 
OS 2000; Електричні печі ТШ-2 для смаження фісташки) скла-
дають (т/рік) - 330,73563, в тому числі: оксиди азоту - 0,43342, 
оксид вуглецю - 0,09560, метан - 0,00560, ртуть та її сполуки 
- 5,5E-07, речовини суспендовані - 0,01330, парникові гази 
(діоксид вуглецю та азоту (1) оксид) - 330,18771.

Пропозиції щодо дозволених обсягів забруднюючих речо-
вин, які віднесені до основних джерел викидів, відсутні (основні 
джерела відсутні); пропозиції щодо дозволених обсягів забруд-
нюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів, надані 
в документах до дозволу. Для неорганізованих джерел викидів 
нормативи ГДВ не встановлюються, регулювання здійснюється 
за вимогами дозволу.  Результати розрахунків розсіювання в 
атмосферному повітрі показали, що технологічні викиди не 
перевищують значень ГДК

На ТОВ «СНЕК ПРОДАКШН» застосовані сучасні техно-
логії та обладнання. Планова діяльність об’єкту не впливає на 
промислові, житлово-цивільні об’єкти, пам’ятники архітектури, 
наземні і підземні споруди та інші елементи техногенного сере-
довища. Перевищення гранично допустимих концентрацій за-
бруднюючих речовин на межі житлової забудови не виявлено.

Підприємство ТОВ «СНЕК ПРОДАКШН» зобов’язується 
дотримуватись вимог природоохоронного законодавства при 
експлуатації джерел викидів шкідливих речовин. За додатко-
вою інформацією звертатися до ТОВ «СНЕК ПРОДАКШН» 
49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. О.  Поля, буд. 
103, каб. 205, тел. 056-736-23-97.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства 
звертатися до Дніпропетровської  обласної державної ад-
міністрації за адресою: пр. О. Поля, 1, м. Дніпро, Дніпропе-
тровська область, 49000, телефон гарячої лінії: 0 800 505 
600 протягом місяця з дня опублікування.

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

“Íîâà ðîáîòà”

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ

Çàñíîâíèê:

Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.

ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007

Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Àäðåñà:

òåë./ôàêñ:

49000, 49000, ì. Äí³ïðî,

âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,

îô³ñ 412

e-mail: t_rezerv@ukr.net

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000 Ôîðìàò À3

Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.

ÐÎÁÎÒÀ
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+38(099)364-67-73

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

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

Сдаются двух-, трех-, 
четырехместные номера 
сов семи 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

СОТРУДНИЦЫ, на склад 
строительных материалов, 
гр./работы - пятидневка, 
з/п 8000-10000 грн., позво-
нить: +38(067)632-94-44 , 
+38(067)632-93-93

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

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

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

Шаурмистка, день-ночь - с 
опытом, б/опыта, левый бе-
рег!, позвонить: +38(063)860-
66-19

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

Шукаю собі помічника  офіс, 
т.068-379-16-78, 050-260-60-
17.
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ÐÎÁÎÒÀ«Виходь на світло» - шануй Закон!
Всім відомо, що Конституція України є основний закон держави 

України. У ст. 43 Конституції України визначено, що «Кожен має право 
на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, 
яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується».

Дуже важливо розуміти, що одним з пріоритетних питань 
сьогодення, які потребують негайного вирішення, є детінізація 
зайнятості населення та легалізація заробітної плати.

Для працівників, які вже працюють, та для тих, які мають намір 
влаштуватися на роботу, важливо розуміти способи виплати і розміри 
заробітної плати та їх вплив на соціальне та пенсійне забезпечення, 
адже офіційне працевлаштування — це певна гарантія роботодавцем 
соціальних, економічних, трудових та інших прав працівника. Належно  
задекларованою працею, вважається праця, коли виконані  такі умови:

- роботодавець уклав з працівником трудовий договір;

- офіційно повідомив про його працевлаштування державну 
податкову службу;

- офіційно і в повному розмірі виплачує заробітну плату;

- сплачує за працівника єдиний соціальний внесок та ін.

Незадекларованою працею називається «будь-який прибутковий 
вид економічної діяльності, що є законним за своєю природою, але 
так чи інакше приховується від державної влади. До незадекларованої 
зайнятості залучені як робітники, які працюють на офіційних 
виробництвах без належного оформлення так і працівники, які є 
офіційно зайнятими на інших підприємствах, але одночасно залучені до 
неформального сектору для отримання додаткового прибутку, тобто 
заробітна плата таких працівників не декларується з метою мінімізації 
сплати податків та внесків до фондів соціального страхування – таких, 
які повністю або частково отримують заробітну плату «в конвертах».

Жоден з видів тіньової зайнятості не надає найманим (без 
офіційного статусу) працівникам правових інструментів боротьби за 
свої економічні та соціальні права, а отже – розширює можливості 
для зловживань у цій сфері з боку роботодавців. 

 Тобто, «тіньові» працівники втрачають:

- трудовий та страховий стаж;

- належну оплату праці;

- допомогу при травмуванні у разі нещасного випадку на 
виробництві;

- оплачуваний лікарняний у разі хвороби;

- оплачувану основну та додаткову відпустку;

Слід пам’ятати, що неформальна економіка і незадекларована 
праця обмежують можливості держави проводити сучасну соціальну 
політику у сферах освіти, охорони здоров’я, розвитку професійних 
навичок, зайнятості, соціального захисту та пенсійного забезпечення, 
сприяють ухиленню від сплати податків, зменшують надходження до 
державного і місцевих бюджетів. Зрештою, через несплату податків 
й єдиного соціального внеску держава змушена підвищувати податки 
для бізнесу, щоб виплачувати пенсії, лікарняні, утримувати школи, 
лікарні, бібліотеки, дитячі садочки, ремонтувати дороги і освітлювати 
вулиці тощо.

Для роботодавців неформальна економіка і незадекларована 
праця сприяють створенню і існуванню недобросовісної конкуренції 
щодо тих суб’єктів господарювання, які у повному обсязі забезпечують 
виконання зобов’язань щодо сплати податків, охорони праці і 
соціального забезпечення працівників. Використання незадекларованої 
праці для роботодавця це додаткові витрати часу та ресурсів на 
навчання працівників – досвідчені спеціалісти відмовлятимуться 
працювати на таких умовах або швидко знайдуть краще місце; 
проблеми з отриманням банківських кредитів та інвестицій; закритий 
вихід на нові ринки країн ЄС, Канади і ще кілька десятків країн, з якими 

Україна уклала угоди про вільну торгівлю; у разі перевірки інспекції 
праці - істотні штрафи за порушення трудового законодавства.

Слід визначити, що саме працівник повинен бути зацікавлений 
в тому, щоб офіційно працювати, отримувати зарплату і з неї 
проводилися відрахування податків і єдиного соціального внеску. 
Якщо працівник неофіційно працює, він втрачає право на соціальний 
захист, а в подальшій перспективі, коли він набуває пенсійного віку, 
– може втратити право на пенсію.

Працівники, які не мають належним чином оформлених трудових 
відносин, позбавляються права на гідні умови праці, захист своїх 
інтересів у сфері праці, гарантій у соціальному захисті. Незадекларована 
праця дає роботодавцям необмежені можливості тиску на працівників 
та примушення їх до роботи на умовах роботодавця.

Відсутність гарантій у трудових відносинах – погані умови праці, 
штрафи, відсутність впевненості у завтрашньому дні та соціального 
захисту, можлива трудова експлуатація, необґрунтовані штрафи, 
звільнення без повідомлення, не виплата лікарняних та ін.

До переваг офіційного працевлаштування відносяться в першу 
чергу  економічні й соціальні гарантії: заробітна плата офіційно 
працевлаштованого працівника не може бути меншою мінімальної, 
строки виплата заробітної плати  не рідше двох разів на місяць, 
розмір заробітної плати за першу половину місяця повинна бути не 
менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної 
ставки (посадового окладу) працівника; заробітна плата працівникам  
за весь час щорічної відпустки; право на оплату лікарняного; право 
на достроковий вихід на пенсію через шкідливі умови праці; право на 
скорочений робочий день, тиждень через шкідливі умови праці; право 
не працювати у вихідний і святковий день; право не залучатися до 
понаднормових робіт без бажання працівника; право на допомогу в 
зв’язку з безробіттям; право на соціальне страхування від нещасних 
випадків на виробництві й професійних захворювань та ін.

Закликаємо роботодавців усвідомити відповідальність за найманих 
працівників і їх пенсійні перспективи, наголошуємо на неприпустимості 
порушень прав застрахованих осіб та вимог законодавства про працю.

Інформуємо про координацію спільних дій у боротьбі з 
незадекларованою працею, а саме: з 1 липня у співпраці з Державною 
податковою службою України розпочато інспектування Держпраці з 
метою виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану 
працю, та стимулювання їх до переходу до формальних трудових 
відносин.

Тому, дотримання чинного законодавства, офіц ійне 
працевлаштування громадян дає чітку гарантію для  Вашого  
теперішнього і майбутнього часу так і безпеки життя в цілому!

Боротися з випадками незадекларованої праці спільними 
зусиллями— запорука соціальної захищеності працівників.

Соціальний захист в період перебування у трудових відносинах,  
та як наслідок, пенсійне забезпечення в майбутньому, залежить  в 
першу чергу від свідомої громадянської позиції самих працюючих.  

Таким чином, дотримання чинного законодавства, офіційне 
працевлаштування громадян дає чітку гарантію для  Вашого  
теперішнього і майбутнього часу, для розвитку Вашого бізнесу так і 
в цілому держави Україна.

«Виходь на світло»- шануй законодавство України!

Головний державний інспектор відділу з питань додержання 
законодавства про працю у Дніпровському регіоні 

управління з питань праці Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області 

Бабкіна Валентина Іванівна


