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ÐÎÁÎÒÀ
№28 (743) 21.07.2021 - 27.07.2021

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

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

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

Заводу изготовителю необходим сотрудники:ы

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

Ïîìîùíèê ì ààøèíèñò ýêñòðóäåðà

Øòàìïîâùèê

Äðîáèëüùèê ïëàñòìàññ

Ñëåñàðü-

èíñòðóìåíòàëüùèê

Òîêàðü

(ñ îáó÷åíèåì)

(ñ îáó÷åíèåì)

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

ТЦ" Неоплаза"( )

Запрошуємо на роботу

Продавця

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

Охоронника

Касира

Пекаря
Кухаря

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

з/п грн. за 15 змін
5500

ВІДКРИТІ ВАКАНСІЇ:

ПА КУВАЛЬНИКА
ДВІРНИКА
КАРТОНЩИКА
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Р

до 45 лет, для работы в офисе

Приглашаем

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

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

Живите, а не выживайте!

Звонки принимаются ежедневно
с 10.00 до 16.00, суббота - выходной

ДЕВУШЕК,
ЖЕНЩИН

òåë. (050) 283-39-40

разряд - не ниже 4-го, о/р

Требуются:

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÒÎÊÀÐÜ
Предприятию на постоянную

работу требуются:

Слесарь
трубопровода и МК

Сварщик
с опытом работы

тел. 067-633-61-06

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

ЕЛЕКТРОГАЗО-
ЗВАРЮВАЛЬНИК

Предприятию требуются:

(067)950-55-00

Бухгалтер

Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

Слесарь-
сварщик
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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.

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

Приглашаем ДЕВУШЕК, 
ЖЕНЩИН до 45 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 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 работы, 
левый берег, позвонить: 
+38(063)860-66-19

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

01

УПРАВЛЯЮЩИЙ бильярд-
ным клубом (муж., жен.), 
неполная занятость, место 
работы: Новокайдакский ра-
йон, позвонить: +38(095)217-
00-24

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

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

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.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, позво-
нить: +38(099)094-43-56

Робота, підробіток для кому-
нікабельних людей. Офіс. Не 
фізична праця. До 2,5 тис.
грн. на тиждень т.067-995-23-
45, 093-153-66-80.

11

Додатковий дохід до 1600 
грн. на тиждень. Можливо 
сумісництво, т.097-594-78-11.

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

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

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

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

Терміново! Співробітник 
для прийому дзвінків та за-
мовлень, т. 067-560-92-36.

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

(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

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ

Ð ÇÀËÜÍÈÊÈ
ÑÊËÀ

I

ÑËÞÑÀÐ²-
ÌÅÕÀÍ²ÊÈ

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

тел. 794-06-92, 067-634-15-95

Автослюсар
Т стороби
Формувальник т ста

i
i

Мийник лотків
Пекар
Кондитери

ї
Електрики
Вод кат.ВСi

ПрАТ „Дніпропетровському хліб заводу №9” потрібні:о

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

ЕЛЕКТРОГАЗО-
ЗВАРЮВАЛЬНИК

Производственному предприятию
требуются:

Официальное оформление.

Место работы: пр. Богдана Хмельницького, 106a

0 6- - -9 874 67 90

• Резчик на прессах
и ножницах

• Слесарь
• Газоэлектросварщик
• Зачистник
• Газорезчик

по сборке МК

(термическая плавка
МК, ручная резка, резка
на секаторе)

• Зубофрезеровщик
Машинист•
электромостового крана

Требуются:

063-261-97-46

Заготовщики/
Сапожники

район пр. Петровского
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Шаурмистка, день/ночь, с 
опытом, б/опыта работы, 
левый берег, позвонить: 
+38(063)860-66-19

13

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

Підробіток в офіс-складі. 
Навчаємо з 0, т.097-594-78-
11.

14

Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чесний, 
порядний. Досвід роботи 
на груз. DAF, Scania, приче-
пи-тенти (штора), двадцят-
ки. Повна зайнятість, по 
Україні. Достойна З/П, +38 
095-286-51-99, пн-птн 8:00-
16:00, Ірина.

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

Автослюсар, позво-
нить: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Водiї кат.ВС, позво-
нить: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

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

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

Водитель, кат. ВС, м/р: пр. 
Богдана Хмельницкого, 222, 
позвонить: +38(098)532-28-
58

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

Торговые агенты в круп-
ную компанию, з/п от 8000 
грн., карьерный рост, гиб-
кий график, Срочно!, поз-
вонить: +38(056)789-08-03 , 
+38(063)841-54-99 , Евгений 
Анатольевич.
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Бармен, на Азовское море, 
на сезонную работу, позво-
нить: +38(050)231-73-34

Кондитери, позвонить: 
+38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

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 
«Нагорный», 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

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

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

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, позвонить: 
+38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

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 
«Нагорный», зателефонува-
ти: +38(066)112-86-65

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

Пекарь, 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

Підробіток в зручний для 
Вас час. Вік різний. До 400 
грн. в день, т.096-091-87-83.

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

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

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

Работники столовой на 
раздачу готовой продук-
ции, на Азовское море, на 
сезонную работу, позвонить: 
+38(050)231-73-34

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

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

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

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Швейному производству
требуются:

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

ШВЕЯ

УТЮЖИЛЬ ИЦАЩ

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

В типографию требуется:

Гр/р с 9:00 до 18:00, пятидневка
Р-н: верх ул. Рабочей

095-235-09-09

МЕХАНИК
(помощник

главного механика)

096-042-28-29

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ

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

Дробильщик пластмасс, 
с обучением, з/п от 10000 
грн., ул. Курсантская, 7, по-
звонть: +38(068)257-13-26 , 
+38(095)488-53-13

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

Електрики, позвонить: 
+38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

ЕЛЕКТРОГАЗО-ЗВАРЮ-
ВАЛЬНИК, з досвідом ро-
боти, 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

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. 

Заготовщики/Сапожники, 
район пр. Петровского, поз-
вонить: +38(063)261-97-46

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

Маляр в ОСББ. З/п достой-
ная. График работы- пятид-
невка. Есть система поощре-
ний, позвонить: +38(066)781-
47-72 , +38(098)081-01-01

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

Машиніст тепловозу, пов-
ний соціальний пакет, п’яти-
денка, доставка автобусом 

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, на централь-
ный рынок, позвонить: 
+38(067)711-20-20

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, 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).

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

з проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

МЕХАНИК (помощник глав-
ного механика) типографию, 
гр./р. с 9:00 до 18:00, пятид-
невка, р-н: верх ул. Рабочей, 
позвонить: +38(095)235-09-
09 , +38(096)042-28-29

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 ВЫШИВАЛЬ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ, по-
звонить: +38(097)893-22-81 , 
+38(099)340-80-19

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

ПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИ-
ЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУК-
ЦІЇ (БАЖАНО ЧОЛОВІКИ), 
терміново, кондитерському 
підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +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

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

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:

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Водитель
м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

кат. ВС

до 45 лет, для работы в офисе

Приглашаем

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

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

Живите, а не выживайте!

Звонки принимаются ежедневно
с 10.00 до 16.00, суббота - выходной

ДЕВУШЕК,
ЖЕНЩИН
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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

Тiстороби, позвонить: 
+38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

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 нави-
чками роботи. З/п 10-20 тис. 
грн (оплата відрядна). Р-н 
Тополя. Вільний графік ро-
боти, повна зайнятість, т.+38 
050-919-04-06, 097-551-23-
60.

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

ТОКАРЬ, разряд - не 
ниже 4-го, о/р, позвонить: 
+38(050)283-39-40

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

Формувальник тiста, поз-
вонить: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

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

ШВЕЯ, позвонить: 
+38(097)893-22-81 , 
+38(099)340-80-19

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

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

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

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

РІЗНОРОБ 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

РАЗНОРАБОЧИЙ, позво-
нить: +38(050)283-39-40

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

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

Сантехник в ОСББ. З/п 
достойная. График рабо-
ты- пятидневка. Есть си-
стема поощрений, позво-
нить: +38(066)781-47-72 , 
+38(098)081-01-01

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

Сварщик, с опытом работы, 
позвонить: +38(067)633-61-
06

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

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 трубопровода и 
МК, позвонить: +38(067)633-
61-06

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

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

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

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

неполная занятость

Требуются:

Место работы: Новокайдакский район

УПРАВЛЯЮЩИЙ
бильярдного клуба

(желательно девушка)

095-217-00-24

(муж., жен.)

МАРКЕР
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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 в ОСББ. З/п до-
стойная. График рабо-
ты- пятидневка. Есть си-
стема поощрений, позво-
нить: +38(066)781-47-72 , 
+38(098)081-01-01

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, на централь-
ный рынок, позвонить: 
+38(067)711-20-20

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

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

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

Охоронник, вул. Калино-
ва, 9а, зателефонувати: 
+38(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

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

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

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

Охоронці. Терміново! Різ-
номанітні об єкти. Доба/дві, 
вахта, нічні зміни, . Конку-
рентоспроможна, своєчасна 
з/пл, т.067-566-94-50 , 099-
383-54-26.

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

Охранники, в ТЦ «Караван», 
график работы- дневной, 2/2, 
позвонить: +38(067)543-03-
83

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

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.

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

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    

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

Дробильщик пластмасс, 
с обучением, з/п от 10000 
грн., ул. Курсантская, 7, по-
звонть: +38(068)257-13-26 , 
+38(095)488-53-13

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

Заготовщики/Сапожники, 
район пр. Петровского, поз-
вонить: +38(063)261-97-46

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

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

Контролер, на централь-
ный рынок, позвонить: 
+38(067)711-20-20

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

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

(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

“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

№28(743) 21.07.21-27.07.21

+38(099)364-67-73

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА

ООО “Могис” требуются:

(099)094-43-56

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

ШВЕЯ
(097)893-22-81
(099)340-80-19

ОПЕРАТОР
ВЫШИВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

РАБОЧИЕ

Â öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó êîðìîâ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

050-421-04-52

(мужчины)

Ýëåêòðèê

Êîíòðîëåð

Âîäèòåëü
тел. 067-711-20-20

На центральный рынок
требуются:
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ÐÎÁÎÒÀ
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

МАРКЕР (желательно де-
вушка), в бильярдный клуб, 
неполная занятость, место 
работы: Новокайдакский ра-
йон, позвонить: +38(095)217-
00-24

Мийник лотків, позво-
нить: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

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

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 45 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.

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

РАБОЧИЕ, в цех по про-
изводству кормов, позво-
нить: +38(050)421-04-52

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

Разнорабочий в ОСББ. 
З/п достойная. График ра-
боты- пятидневка. Есть си-
стема поощренийб позво-
нить: +38(066)781-47-72 , 
+38(098)081-01-01 

РАЗНОРАБОЧИЙ, позво-
нить: +38(050)283-39-40

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

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

Термново потрібні ван-
тажники. Чоловіки від 18 
років. З/пл від 400 грн./
день, т.067-534-94-94.

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 работы, 
левый берег, 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

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

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

1. Планована діяльність

Планована діяльність полягає у виробництві феросплавів, чавуну та сталі дослідно-промисловим агрега-
том 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 01.07.2019 р.

Існуюча будівля є виробничим будинком і за призначенням по технічному паспорту є складом для ком-
плектуючих виробів Літ. «Ш-1», яка знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Ударників, 54.

Відповідно до Публічної кадастрової карти України ділянка має цільове призначення для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобу-
дівної та іншої промисловості для обслуговування виробничих ділянок

Продуктивність по готовому продукту 2 кг/хв (по 1 кг/хв з кожної пари тиглів). Струм наплавлення 1600-
2500 А. Напруга дуги 40-50 В. Електроди графітові.

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.

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення: Департамент еко-
логії 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

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме 
результати оцінки впливу на довкілля

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

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 вис-
новку 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 громад-
ських 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 адміністра-
ції; 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 адміністра-
ції; 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

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

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

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 22.07.2021 р.

2. Дніпровська міська рада, 49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, 75 office@dniprorada.
gov.ua , office@dmr.dp.ua, дата з 22.07.2021 р.
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ÐÎÁÎÒÀВакансії обласної служби зайнятості

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

Бухгалтер, з/п 7 288,5 грн.  
Вміння  вести бухгалтерський 
облік товарно-матеріальних 
цінностей, основних засобів. 
«UA-бюджет», програми 
«M.E.Doc», казначейської про-
грами «Клієнт Казначейства 
- Казначейство». Додаткова 
інформація за телефоном 734-
94-59.
Вальцювальник (холодно-
штампувальні роботи), з/п 10 
000 грн. Додаткова інформація 
за телефоном 734-94-59.
Верстатник деревооброб-
них верстатів, з/п 15 000 
грн. Знання налаштування та 
роботи деревообробних ве-
статів ЦЕРКУЛЯРКА, ФРЕЗЕР, 
ШЛІФМАШИНКА, ПРИСАДКА, 
СТРІЧКОВА пилка. Інформація 
за телефоном:(056)734-94-58.
Вихователь дошкільного 
навчального закладу, з/п 7 
500 грн. Педагогічна освіта. 
Без шкідливих звичок. Досвід 
роботи з дітьми. Додаткова 
інформація за телефоном 734-
94-59.
Волочильник дроту, з/п 9 000 
грн. Довідки за телефоном 
(056)734-94-59.
Вчитель-логопед, з/п 6 000 
грн. За додатковою інформа-
цією звертайтесь за телефо-
ном (056) 734-94-59.
Газозварник, з/п 10 000 грн. 
Газозварник з відрядною опла-
тою. Місце роботи:Самарський 
район, вул. Молодогвадійська, 
81-б, структурний підрозділ 
«Нижньодніпровська дистан-
ція колії». Додаткова інформа-
ція за телефоном 734-94-59.
Експедитор (перевезення 
пошти), з/п 13 000 грн. Супро-
від фельдєгерської пошти вхід 
до військової частини через 
КПП яке розташоване по вул. 
Чичерена додоткова інформа-
ція за телефоном (056) 734-
96-60.
Експерт-консультант із 
страхування, з/п 12 000 грн. 
Проведення роз`яснювальної 
роботи відносно діяльності 
трирівневої пенсійної системи. 
Заключення довгострокових 
договорів пенсійного призна-
чення. Супровід клієнтів. До-
помога клієнтам (консультації) 
щодо отримання податкової 
знижки по довгостроковим до-
говорам. Обов’язково телефо-
нувати перед відвідуванням 
підприємства т. 096-466-48-46. 
Детально за номером телефо-
ну: (067)755-50-64 відділ ре-
крутингу.
Електрик дільниці, з/п 8 000 
грн. Вантажне СТО, автоелек-
трик. Додаткова інформація за 
телефоном 734-94-59.
Електрогазозварник, з/п 13 
075 грн. Додаткова інформація 
за тел.056 734-96-60.
Електромонтажник силових 
мереж та електроустаткуван-
ня, з/п 13 000 грн. Виконання 
ремонту та обслуговування 
електроустаткування. Додат-
кова інформація за телефоном 
734-94-59.
Інженер з охорони праці, з/п 
10 000 грн. Організація і кон-
троль охорони праці на об’єк-
тах будівництва відповідно до 
законодавства. За інформа-
цією (056) 734 9459.
Інженер-конструктор, з/п 
6000 грн. Робота з 
кресленнями, комп’ютерне 

проектування. 3-денний ро-
бочий тиждень. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Інкасатор-водій автотран-
спортних засобів, з/п 7 500 
грн. Наявність категорії В, С. 
додаткова інформація за теле-
фоном: (067)7555064.
Керівник гуртка, з/п 6 200 грн. 
Знання англійської мови. До-
даткова інформація за теле-
фоном 734-94-59.
Керівник музичний, з/п 6 000 
грн, працювати на 0,8 окладу. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 734-94-59.
Лаборант (медицина), з/п 
6 000 грн. Спілкування з па-
цієнтами підготовка апарату 
КТ до роботи; проведення КТ; 
ведення документації в елек-
тронному вигляді;  проведення 
маніпуляцій та процедур згідно 
з профілем роботи. За інфор-
мацією (056) 734 9459.
Листоноша (поштар), з/п 6 
000 грн. Доставляти коре-
спонденцію. Видавати прості 
відправлення у відділенні. До-
ставляти періодичні видання, 
рекламні та інформаційні ма-
теріали, рахунки, тощо. Більш 
детально звертатися до від-
ділу рекрутингу (067)7555064.
Лікар з лікувальної фізкуль-
тури та спортивної медици-
ни, з/п 9 848 грн. Лікування ді-
тей віком від 2-х тижднів до 4-х 
років. Наявність сертифіката 
лікаря-спеціаліста, свідоцтва 
про підвищення кваліфікації, 
посвідчення про кваліфіка-
ційну категорію. Додаткова 
інформація за телефоном 734-
94-59.
Лікар загальної практи-
ки-сімейний лікар, з/п 10 800 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном (056)734-94-59.
Лікар-стоматолог, з/п 6 700 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном 734-94-59.
Лікар-терапевт, з/п 7 576 
грн. Лікар - терапевт.дійснює 
нагляд за побічними реакція-
ми/діями лікарських засобів. 
Проводить консультації за 
направленнями лікарів інших 
спеціальностей. Планує робо-
ту і проводить аналіз її резуль-
татів. Додаткова інформація за 
телефоном 734-94-59.
Майстер дистанції (цивіль-
них споруд, електропо-
стачання та ін.), з/п 14 800 
грн.  впевнений користувач 
MS Offise, Internet;Знання од-
нолінійних схем живлення, 
схем підключення лічильників 
електричної енергії. Робота 
з тендерною документацією; 
Планування закупівлі облад-
нання та матеріалів. Додатко-
ва інформація за телефоном 
734-94-59.
Маляр, з/п 13 000 грн. Вико-
нувана робота: грунтування, 
фарбування кузова вагона. Ви-
готовлення та нанесення тра-
фаретів. Зарплата відрядна. 
Графік роботи: Два через два 
з початком зміни о 7:00. Три-
валість зміни 12 годин. Додат-
кова інформація за телефоном 
734-94-59.
Мастильник, з/п 6 850 грн. 
Додаткова інформація за тел. 
067-755-50-64 відділ рекрутин-
гу.
Машиніст бурової установ-
ки (будівельні роботи), з/п 
8 000 грн. Спорудження  фун-
даментів буровими установ-
ками типу Soilmec. Помічник  
Машиніст бурової установки. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 734-94-59.
Машиніст екскаватора, з/п 
11 000 грн. Більш детально за 
номером телефону відділу ре-
крутингу (067)7555064.

Машиніст екскаватора одно-
ковшового, з/п 15 000 грн. За 
інформацією (056) 734 9459.
Машиніст крана автомобіль-
ного, з/п 6 700 грн. Можливість 
відряджень. Додаткова інфор-
мація за тел.0567349660.
Машиніст тепловоза, з/п 15 
000 грн. Додаткова інформація 
за телефоном 734-94-59.
Машиніст крана металургій-
ного виробництва, з/п 14 717 
грн.  Медичне страхування, 
харчування, корпоративний 
транспорт, можлиивість посе-
лення у гуртожитку.Навчання. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 734-94-59.
Машиніст-кранівник, з/п 6 
500 грн. Машиніст електро-
мостового крану. Додаткова 
інформація за телефоном 734-
94-59.
Механік дизельної та холо-
дильної установок, з/п 14 
000 грн. Ремонт холодильного 
та морозильного обладнання 
(морозильні камери та холо-
дильні шкафи комерційного 
призначення). Більщ детально 
звертатися до відділу рекру-
тингу (067)7555064.
Механік з ремонту транспор-
ту, з/п 7 000 грн. Виробництво 
спецтехніки, збірка редукторів 
та вузлів, налагодження ме-
хвнізмів. Додаткова інформа-
ція за телефоном (067)755-50-
64 відділ рекрутингу.
Мідник, з/п 8 000 грн. Мідник 
по паянню радіаторів. За ін-
формацією (056) 734 9459.
Модельник дерев’яних мо-
делей, з/п 7 400 грн. Додатко-
ва інформація за телефоном 
734-94-59.
Молодша медична сестра 
(мол. мед. брат) (санітар-
ка, санітарка-прибирал., 
санітарка-буфетниця та ін.), 
з/п 6 500 грн. Додаткова ін-
формація за телефоном 734-
94-59.
Молодший інспектор (полі-
ція), з/п 7100 грн. Нагляд 
та охорона. обов’язкова на-
явність військового квитка. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.
Монтажник, з/п 9 000 грн. 
Монтажник металоконструк-
цій, вахтовий метод роботи, 
робота на будівельних май-
данчиках, мати досвід роботи 
на будівництві. Додаткова ін-
формація за телефоном 734-
94-59.
Монтажник зв’язку-спаю-
вальник, з/п 8 000 грн. Спа-
ювальник оптичного волок-
на (ВОЛС) ОБОВ’ЯЗКОВО з 
досвідом!!! ОБОВ’ЯЗКОВО 
ВОДІЙСЬКІ ПРАВА  кат. В!!! 
Додаткова інформація за те-
лефоном 734-94-59. Зустріч з 
кандидатом на посаду відбу-
вається лише за умови попе-
реднього телефоного зв’язку з 
керівником.
Монтажник санітарно-тех-
нічних систем і устаткуван-
ня, з/п 6 500 грн. Монтаж та 
ремонт систем центрального 
опалення, водопостачання, 
каналізації ., установлення 
грязьовиків і баків усіх видів. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 734-94-59.
Монтер колії, з/п 9 000 грн. 
Поточне утримання та ремонт 
залізничних колій. Струк-
турний підрозділ «Нижньод-
ніпровська дистанція колії», 
тупик трамваю №9. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)734-96-56.
Наждачник, з/п 17 000 грн. За-
чищає та доводить металеві 
деталі. Додаткова інформація 
за телефоном 734-94-59.

Налагоджувальник зварю-
вального й газоплазморі-
зального устаткування, з/п 
10 000 грн., налагоджувальник 
зварювального устаткування, 
додаткова інформація за тел.: 
056-734-96-56.
Налагоджувальник машин 
і автоматичних ліній для 
виробництва виробів із 
пластмас, з/п 10 165 грн. На-
лагодження і регулювання ро-
боти: видування і з автоматич-
ним обривом облоя; пресів для 
гарячого пресування складних 
деталей і виробів із пластмас. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.
Налагоджувальник техноло-
гічного устаткування (елек-
тронна техніка), з/п 8 062 грн. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 734-94-59.
Намотувальник дроту та 
тросів, з/п 10 000 грн. Додат-
кова інформація за телефоном 
734-94-59.
Начальник відділення, з/п 
9 800 грн. Начальник пересу-
вного відділення поштового 
зв’язку. Організувати ефектив-
ну, згуртовану роботу коман-
ди,відповідати за виконання 
плану. Додаткова інформація 
за т.067-755-50-64 (відділ ре-
крутингу).
Оператор поштового зв’яз-
ку, з/п 7 000 грн. Приймати 
та видавати відправлення. 
Розповідати про  послуги та 
продавати їх. Приймати кому-
нальні платежі (досвід робо-
ти за касовим апаратом буде 
великим плюсом). Додаткова 
інформація за тел. (067)755-
50-64.
Педагог-організатор, з/п 6 
500 грн. 0,5 ставки+доплата 
Додаткова інформація по те-
лефону: (056)734-96-60.
Пекар, з/п 8 700 грн. Додатко-
ва інформація за телефоном 
734-94-59. 
Слюсар з механоскладаль-
них робіт, з/п 9 000 грн. Збірка 
вузлів. 3-денний робочий тиж-
день. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.
Слюсар із складання мета-
левих конструкцій, з/п 10 000 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном 734-94-59. 
Слюсар-електрик з ремон-
ту електроустаткування, з/п 
8 000 грн. Автоелектрик з ре-
монту електроустаткування 
вантажних автомобілів. Довід-
ки (056)7349459.
Слюсар-інструментальник, 
з/п 12 233 грн. Додаткова ін-
формація за телефоном 734-
94-59.
Стропальник, з/п 10 050 грн. 
Функціональні обов’язки: підні-
мання і переміщення простих 
важких вантажів. За додатко-
вою інформацією звертатися 
до відділу рекрутингу за теле-
фоном (067)7555064.
Токар, з/п 25 000 грн. Валь-
цетокар. Виконує токарне об-
роблення і доводку складних 
деталей (2-3 см класами точ-
ності) на універсальних, токар-
них верстатах, які потребують 
точного вивірення в декіль-
кох площинах. Телефонувати 
(056)7349459.
Тракторист, з/п 12 000 грн. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 734-94-59.
Штампувальник (холод-
ноштампувальні роботи), 
з/п 7 000 грн. Функціональні 
обов’язки: виготовлення ста-
левих кріплень та профілів. За 
додатковою інформацією звер-
татися до відділу рекрутингу за 
телефоном (067)7555064.

Вакансії Павлоградського 
міськрайонного центру зай-
нятості

Машиніст автогрейдера, з/п 
18 000 грн. Керування авто-
грейдером під час виконання 
планувальних і профілюваль-
них робіт у ході будівництва 
доріг, (переміщення грунту 
щебня)  Наявність прав водія 
категорії Д. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (0563)26 
95 16.

Вакансіі Новомосковського 
МРЦЗ
За більш детальною інфор-
мацією за кожною із наведе-
них вакансій звертатися за 
телефоном (0569)38-03-47, 
(068)964-00-38.

Водій автотранспортних за-
собів, з/п 9 00 грн. Перевезен-
ня будівельних матеріалів для 
ремонту доріг автомобілем 
марки DAF, відрядження по 
Дніпропетровській області.
Головний бухгалтер, з/п 10 
000 грн. Ведення бухгалтер-
ського і податкового обліку, 
облік ТМЦ та основних фон-
дів, складання та подання фі-
нансової звітності, контроль і 
аналіз дебіторської заборго-
ваності, розрахунок заробіт-
ної плати, авансу, лікарняних, 
відпускних, компенсацій при 
звільненні, ведення кадрового 
обліку та діловодства. Досвід 
роботи у сільському господар-
стві буде перевагою. Знання 
программи 1С 8, Медок.  Заро-
бітна плата + премії. Доставка 
на роботу (з м. Новомосковськ) 
та з роботи здійснюється тран-
спортом підприємства.
Молодший лікар ветеринар-
ної медицини, з/п 8 000 грн. 
Робота пов’язана з проведен-
ням огляду тварин і діагносту-
ванням їх хвороб, ушкоджень, 
призначеняя лікування, здійс-
нення вакцинації.
Пекар, з/п 6 000 грн. Робота 
пов’язана з випіканням хлі-
бо-булочних виробів та їх реа-
лізація, можлива доставка з м. 
Новомосковськ.
Слюсар аварійно-відбудов-
них робіт, з/п 9 100 грн. Ро-
бота пов’язана із визначенням 
характеру пошкодження кана-
лізаційних мереж та споруд, 
виконання заходів, щодо усу-
нення поривів на мережах та 
спорудах. Виконання заходів, 
щодо усунення поривів на ме-
режах та спорудах, очищення 
колодязів від осаду і сміття. 
Проведення заміни труб, ви-
конання дрібних слюсарних 
робіт. Досвід роботи з обслуго-
вування каналізаційних мереж 
і споруд.
Слюсар-сантехнік, з/п 7 500 
грн. Робота  пов’язана з об-
луговуванням та ремонтом 
обладнання та сантехнічного 
інвентарю; ліквідація аварій та 
поломок. Стаж роботи на поса-
ді бажано від 2-х років. 
Фармацевт, з/п 6 000 грн. Ро-
бота пов’язана  з прийомом за-
явок від відділень на потребу в 
медикаментах, формуванням 
заявки на фірми на поставку 
медичних препаратів, отри-
манням, зберіганням та  ви-
дачею  медичних препаратів 
у відділення згідно вимог; ве-
денням обліку надходження, 
зберігання та використання гу-
манітарної допомоги в лікарні.
Швачка, з/п 6 000 грн. Робота 
пов’язана із пошиттям виробів 
із різного матеріалу (військова 
форма, трикотажні вироби та 
ін.).


