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ÐÎÁÎÒÀ
№29 (744) 28.07.2021 - 03.08.2021

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

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

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

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

0 - 0- - ,99 48 56 78 Александр

СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ-
СБОРЩИК

р-н Шинного завода, 12 квартал

ОБЯЗАННОСТИ:
Сварочн е работы ы (сварка
электродуговая и полуавтомат)
Слесарные работы

З/п высокая: ,
договорная, выплачивается
без задержек 2 раза в месяц

20 000 грн.

Предприятию требуется:

погрузчика
ВОДИТЕЛЬ

( )096 730-94-23
( )067 791-93-45

м/р: с. Партизанское,
Днепровский район

доставка транспортом
предприятия

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

Автосалону Land Rover &
Jaguar требуется

067-561-57-13

универсал
Повар-

График работы с 9.00 до 18.00
Ставка 650 грн./день
Официальное трудоустройство

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
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ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ з 
ПК (навчання), на завод гір-
ського устаткування, зателе-
фонувати: +38(066)419-71-
22

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. 

Шаурмисты, с опытом и 
без опыта работы. Обучаем. 
Стабильный график работы, 
день/ ночь. Хорошая з/п, по-
звонить: +38(097)219-79-59 , 
Ольга 

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, 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

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.

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

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, зателе-
фонувати: +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, 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. Глінки,2, ТЦ 
«Мост Сіті», Незабаром від-
криття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Касири, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Меріада», Незабаром 
відкриття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

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

Пекарі, вул. Глінки,2, ТЦ 
«Мост Сіті», Незабаром від-
криття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Пекарі, вул. О. Поля,11, ТЦ 
«Меріада», Незабаром від-
криття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Помощник продавца, в 
мясной магазин, з/п от 400 
грн./день, ответственные, 
график работы: неделя/
через неделю, место ра-
боты: Правый берег, позво-
нить: +38(050)361-27-96 , 
+38(097)584-56-73

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

Продавец, позвонить: 
+38(097)047-38-28

Продавець гастрономії, 12 
квартал, вул. Кротова, зате-
лефонувати: +38(063)970-
83-14

Продавець, 12 квартал, вул. 
Кротова, зателефонувати: 
+38(063)970-83-14

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(095)677-50-44

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

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

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

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

На строительныхсклад
:материалов требуются

ВОДИТЕЛЬ

з/п грн.10000-13000

кат. ВС

ГРУЗЧИКИ
на тяжелую работу

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

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, вул. Кондратюка 8,т. 068-278-28-95, 066-710-13-31

м. Дніпро, вул. Коробова буд. 2к, т. 096-979-34-39

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

Помощник
продавца

ответственные, график работы:
неделя/через неделю

место работы: Правый берег

050-361-27-96, 097-584-56-73

В мясной магазин
требуются:

з/п от 400 грн./день
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Пекар, пр. Героїв, 2 (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(095)677-50-44

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

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

Піцейола, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Меріада», Незабаром 
відкриття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

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

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

Повар-универсал, график 
работы с 9.00 до 18.00, став-
ка 650 грн./день, официаль-
ное трудоустройство, позво-
нить: +38(067)561-57-13

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

Шаурмисты, с опытом и 
без опыта работы. Обучаем. 
Стабильный график работы, 
день/ ночь. Хорошая з/п, по-
звонить: +38(097)219-79-59 , 
Ольга 
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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.

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. Кондратюка 8, за-
телефонувати: +38(068)278-
28-95 , +38(066)710-13-31

Продавець-касир, м. 
Дніпро, вул. Коробова 
буд. 2к, зателефонувати: 
+38(096)979-34-39

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, вул. Глінки,2, ТЦ 
«Мост Сіті», Незабаром від-
криття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Продавці, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Меріада», Незабаром 
відкриття!, зателефонувати: 
+38(095)903-87-18

Старший продавець, 12 
квартал, вул. Кротова, зате-
лефонувати: +38(063)970-
83-14

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.                

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 відкритої кухні, вул. 
Глінки,2, ТЦ «Мост Сіті», 
Незабаром відкриття!, зате-
лефонувати: +38(095)903-
87-18

Кухар відкритої кухні, вул. 
О. Поля,11, ТЦ «Меріада», 
Незабаром відкриття!, зате-
лефонувати: +38(095)903-
87-18

Кухар, 12 квартал, вул. 
Кротова, зателефонувати: 
+38(063)970-83-14

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, вул. 
Кротова, зателефонувати: 
+38(063)970-83-14

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

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
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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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
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ÐÎÁÎÒÀ
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

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).

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

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 погрузчика, 
м/р: с. Партизанское, Дне-
провский район, доставка 
транспортом предприятия, 
позвонить: +38(096)730-94-
23 , +38(067)791-93-45

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. ВС, позво-
нить: +38(050)713-20-04

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 , 
кат.С, на Спринтер, з/п 2 р/
месяц, от 15000 грн. до 26000 
грн. + %, полная занятость, 
позвонить: +38(050)400-40-
60 , Николай Юрьевич

Водій на підприємство, 
відповідальний, за суміс-
ництвом старший майстер, 
добре знаючий місто, ба-
жано проживаючий в Чече-
лівскьому р-ні.  ЗП висока, 
соц. пакет. т. +38 067-349-
32-59, Віталій Іванович.

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

Електрозварник на автома-
тичних та напівавтоматичних 
машинах, вахтовий метод ро-
боти, з/п від 15000 грн., хар-
чування, проживання, проїзд 
за рахунок організації, зате-
лефонувати: +38(067)412-
59-07, +38(066)169-73-16

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

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

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

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

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 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

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

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

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.

(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

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

0 - -( )95 677 50 44

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касир ві

0 3-970- 3-146 8

Запрошу мо на роботує

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

12 квартал, вул. Кротова

Потрібні на роботу
вул. Глинки, 2, ТЦ «Мост Сіті»

Кухарі
відкритої кухні

Продавці
Касири
Пекарі

0 - - -95 903 87 18

Незабаром відкриття

(066) 419-71-22

на завод гірського статкуванняу

Є можливість
працевлаштування

інвалідам

ОПЕРАТОРИ
ВЕРСТАТІВ з ПК
(навчання)

РІЗНОРОБОЧІ

Срочно требуется

ПРОДАВЕЦ
097-047-38-28
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ÐÎÁÎÒÀ
Слесарь-сборщик, о/р на 
лентопиле, график работы: 
с 8.00 до 18.00 пн-пт, офи-
циальное оформление, в цех 
легких металлоконструкций, 
позвонить: +38(067)524-33-
80 , Валентина

Слюсар з ремонту верстат-
ного та кранового обладнан-
ня, повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Слюсар з ремонту дизелів, 
повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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

Слюсар з топливної апара-
тури, повний соціальний па-
кет, п’ятиденка, доставка ав-
тобусом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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

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

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

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).

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

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   

РІЗНОРОБОЧІ, на завод гір-
ського устаткування, є мож-
ливість працевлаштування 
інвалідам, зателефонувати: 
+38(066)419-71-22

ОПЕРАТОРИ ВЕРСТАТІВ з 
ПК (навчання), на завод гір-
ського устаткування, є мож-
ливість працевлаштування 
інвалідам, зателефонувати: 
+38(066)419-71-22

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

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

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

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

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

СВАРЩИК, СЛЕ-
САРЬ-СБОРЩИК, обязан-
ности: сварочные работы 
(сварка электродуговая и 
полуавтомат), слесарные 
работы, з/п высокая: 20 000 
грн., договорная, выплачи-
вается без задержек 2 раза 
в месяц, р-н Шинного заво-
да, 12 квартал, позвонить: 
+38(099)480-56-78 , Алек-
сандр

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, на СТО гру-
зовых автомобилей, мож-
но после ПТУ,  позвонить: 
+38(050)361-78-47

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, гибка, 
сверловка, график работы: 
с 8.00 до 18.00 пн-пт, офи-
циальное оформление, в цех 
легких металлоконструкций, 
позвонить: +38(067)524-33-
80 , Валентина

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

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

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
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ÐÎÁÎÒÀ
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

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, 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, 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

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(095)677-50-44

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

ОХРАННИК, в частный 
дом, график работы - сут-
ки через двое, позвонить: 
+38(097)776-87-90
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Візьму порядну людину в 
сімейний бізнес. До 15000 
грн.+премії, т.067-793-07-89, 
050-629-80-66.

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

Шукаю собі помічника офіс, 
т.068-379-16-78, 050-260-60-
17.

Автомойщики при АЗС, зар-
плата высокая (ставка+%), 
позвонить: +38(095)292-42-
65

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

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    

Грузчики, на тяжелую рабо-
ту, на склад строительных 
материалов, гр./работы - 
пятидневка, з/п 8000-10000 
грн., позвонить: +38(067)632-
94-44 , +38(067)632-93-93

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 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

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

РАБОЧИЕ

Â öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó êîðìîâ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

050-421-04-52

(мужчины)

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

0 - - -95 903 87 18

відкритої кухні
Кухарі

Піцейола
Продавці
Касири
Пекарі
Незабаром відкриття

Требуются:

063-261-97-46

Заготовщики/
Сапожники

район пр. Петровского

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
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Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

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

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(095)677-50-44

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

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

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

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

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, позво-
нить: +38(050)283-39-40

“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.
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+38(099)364-67-73

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

На СТО грузовых автомобилей
требуется

050-361-78-47

СЛЕСАРЬ
можно после ПТУ

Николай Юрьевич

ВОДИТЕЛЬ-
Предприятию требуется

экспедитор
кат.С, на Спринтер

з/п 2 р/месяц ,
от 15000 грн. до 26000 грн. + %

полная занятость

(050)400-40-60

Предприятию на постоянную
работу требуются:

Слесарь
трубопровода и МК

Сварщик
с опытом работы

тел. 067-633-61-06

Автосалону Land Rover &
Jaguar требуется

067-561-57-13

универсал
Повар-

График работы с 9.00 до 18.00
Ставка 650 грн./день
Официальное трудоустройство

РІЗНОРОБОЧІ, на завод гір-
ського устаткування, є мож-
ливість працевлаштування 
інвалідам, зателефонувати: 
+38(066)419-71-22

Різноробочі і вантажники 
потрібні на виробництво. 
Район вул. Берегової. 
Зарплата 450 грн/день. П’я-
тиденка, т.+38 067-563-07-
81.

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

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.

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.

Шаурмисты, с опытом и 
без опыта работы. Обучаем. 
Стабильный график работы, 
день/ ночь. Хорошая з/п, по-
звонить: +38(097)219-79-59 , 
Ольга 

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

Архітектор, з/п 8 000 грн. Роз-
робка проектної та робочої до-
кументації (Г та Р), володіння 
програмами Archicad, Autocad. 
Вміння працювати з норматив-
ною документацією. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Вантажник, з/п 8 000 грн. Ро-
бота за графіком день-ніч-48. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Викладач професійно-тех-
нічного навчального закла-
ду, з/п 12 000 грн. Викладач 
спецдисциплін - електротех-
ніки, технології верстатних 
робіт, креслення. Досвід пе-
дагогічної роботи. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Вихователь дошкільного на-
вчального закладу, з/п 6 500 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.

Волочильник, з/п 13 386 грн. 
За більш детальною інформа-
цією звертатися до відділу ре-
крутингу (067)7555064.

Вчитель закладу загальної 
середньої освіти, з/п 7 500 
грн. Вчитель хімії. За інформа-
цією (056) 734 9459.

Газозварник, з/п 10 000 грн. 
Газозварник з відрядною опла-
тою. Місце роботи:Самарський 
район, вул. Молодогвадійська, 
81-б, структурний підрозділ 
«Нижньодніпровська дистанція 
колії». Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.

Газорізальник, з/п 16 000 грн. 
Зарплата відрядна.Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Електрик дільниці, з/п 8 000 
грн. Вантажне СТО,автоелек-
трик. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.

Електромонтажник силових 
мереж та електроустаткуван-
ня, з/п 13 000 грн. Виконання 
ремонту та обслуговування 
електроустаткування. Додат-
кова інформація за телефоном 
734-94-59.

Електромонтажник-налагод-
жувальник, з/п 16 000 грн. 
Знання принципів роботи ме-
талорізального обладнання; 
вміння встановити, підключити 
постійні і змінні ел. двигуни. 
Налагодження електричних 
схем верстатів, відновлен-
ня (металообробних). Вміння 
програмування (початковий 
рівень) в стійках систем ЧПУ, 
СNC, Fanuk, 20-42, Балт си-
стем nc 201-nc 310, Sinumerik 
840D. Додаткова інформація 
за телефоном (056)734-94-59.

Електромонтер з експлуата-
ції електролічильників, з/п 8 
500 грн. Досвід роботи. Довідки 
за тел. (056) 7349459.

Електромонтер з експлуата-
ції розподільних мереж, з/п 
11 232 грн. Бажано досвід ро-
боти. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.

Електромонтер з обслугову-
вання електроустновок, з/п 
10 600 грн. Робота в розподіль-
них пристроях без зняття на-
пруги до 1000в, оперативні 
переключення в РУ-0,4кв, 6кв, 
35кв, з допуском 4 групи з елек-
тробезпеки. Додаткова інфор-
мація за тел. (056)7349660.

Електромонтер з ремонту 
повітряних ліній електропе-
редачі, з/п 7 424 грн. Обсугову-
вання пристроїв електропоста-
чання. Стуктурний підрозділ 
«Дистанція електропостачання 
Нижньодніпровськ-Вузол».
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.
Електромонтер контактної 
мережі, з/п 10 000 грн. Елек-
тромонтер контактної мережі, 
який має допуск на роботи від 
1000В та вище. Додаткова ін-
формація за тел. (056)3739213.

Інженер з релейного захи-
сту і електроавтоматики, з/п 
6 500 грн. Досвід роботи з мі-
кропроцесорної технікою.  По-
свідчення з електробезпеки з 
групою допуску не нижче 4. До-
пуск до робіт на висоті. Довідки 
(056)734-94-59.

Інженер-будівельник, з/п 9 
500 грн. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459 
можливі відрядження по об-
ласті.

Інженер-конструктор, з/п 10 
000 грн. Освіта вища (ДНУЗТ), 
факультет «Транспортна інже-
нерія». Інженер - конструктор 
на підприємство з ремонту 
вантажних і пасажирських ва-
гонів. 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.

Касир торговельного залу, 
з/п 8 900 грн. Додаткова ін-
формація за телефоном: 
(056)7349459.

Кравець, з/п 9 100 грн. Ремонт 
та пошив одягу. пр. Пушкіна. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Кухар, з/п 10 300 грн. Старший 
пекар. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.

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. Надання лікувально-про-
філактичної та консультативної 
допомоги дітям раннього віку з 
питань лікувальної фізкульту-
ри та масажу. Наявність сер-
тифіката лікаря-спеціаліста, 
свідоцтва про підвищення 
кваліфікації, посвідчення про 
кваліфікаційну категорію. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056)7349459.

Лікар загальної практи-
ки-сімейний лікар, з/п 10 800 
грн. За додатковою інформа-
цією звертатись до відділу ре-
крутингу за телефоном 067 755 
50 64.

Лікар-акушер-гінеколог, з/п 7 
576 грн. За інформацією (056) 
734 9459.

Лікар-анестезіолог, з/п 8 053 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.

Лікар-кардіолог, з/п 7 000 грн. 
Доплата до з/п за інтенсивність 
праці. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.

Лікар-ортопед-травматолог, 
з/п 7 890 грн. Лікар - ортопед 
травматолог дитячий. Телефо-
нувати (056)7349459.

Лікар-психолог, з/п 9 300 
грн. Надання спеціалізованої 
діагностичної, лікувальної та 
консультативної психологічної 
допомоги психічно хворих. До-
даткова  інформація за номе-
ром (056)734 94 59.

Лікар-рентгенолог, з/п 8 000 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.

Лікар-стоматолог, з/п 6 700 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.

Майстер дистанції (цивіль-
них споруд, електропоста-
чання та ін.), з/п 14 800 грн. 
Обов`язково впевнений ко-
ристувач MS Offise, Internet; 
Вища освіта технічного на-
прямку; знання однолінійних 
схем живлення, схем підклю-
чення лічильників електричної 
енергії; знання програмного 
комплексу SAP; відповідаль-
ність, грамотність, висока пра-
цездатність. Обслуговування 
приладів обліку по стороні 6 
на 150 кВ; Обслуговування 
складових АСКОЕ; підготовка 
договорів про надання послуг; 
робота з тендерною докумен-
тацією для участі в торгах; 
планування закупівлі облад-
нання та матеріалів. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Майстер з діагностики та 
налагодження електронного 
устаткування автомобільних 
засобів, з/п 9 000 грн. Телефо-
нувати (056)7349459.

Маляр, з/п 14 000 грн. Маляр 
ґрунтує, фарбує вантажний ва-
гон. Виготовляє і наносить тра-
фарети. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459

Машиніст автовишки та ав-
тогідропідіймача, з/п 12 100 
грн. Машиніст автовишки по-
винен мати відповідне посвід-
чення і досвід роботи від 2-х 
років. Всі роботи проходять на 
будівельних майданчиках, пра-
цівники повинні мати досвід 
роботи на будівництві та від-
повідну кваліфікацію. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Машиніст дорожньо-бу-
дівельних машин, з/п 12 000 
грн. Робота на будівельних 
майданчиках.
Наявність посвідчення тракто-
риста-машиніста з відкритими 
категоріями А, С, Д, Е, Г. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056)7349459.

Машиніст екскаватора, з/п 11 
090 грн. Додаткова інформація 
за телефоном 734-94-59.

Машиніст крана автомобіль-
ного, з/п 6 700 грн. Мож-
ливість відряджень. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Машиніст мостового пере-
вантажувача, з/п 9 000 грн. 
Керує мостовим перевантажу-
вачем. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459 

Машиніст тепловоза, з/п 15 
000 грн. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.

Машиніст-кранівник, з/п 6 500 
грн. Машиніст електромостово-
го крану. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.

Механік, з/п 12 600 грн. Ме-
ханік(енергетик). Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.

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.

Налагоджувальник машин і 
автоматичних ліній для ви-
робництва виробів із пласт-
мас, з/п 10 165 грн. Налагод-
ження і регулювання роботи: 
видувних машин для виробни-

цтва порожніх виробів ємністю 
від 8 до 60 л з регулюванням 
товщини стінок виробів під час 
циклу видування і з автоматич-
ним обривом облоя; пресів для 
гарячого пресування складних 
деталей і виробів із пластмас. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Педагог соціальний, з/п 6 
943,2 грн. Проводити соціальну 
необхідну роботу з пільговим 
контингентом учнів. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Педагог-організатор, з/п 6 500 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном 734-94-59. 

Пекар, з/п 11 660 грн. Старший 
пекар. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.

Продавець продовольчих 
товарів, з/п 9 500 грн. Своє-
часне поповнення товарного 
запасу на полицях відповідно 
до затвердженої планограмме 
і затвердженим асортимен-
ту. Раціональне і своєчасне 
розподіл товарного запасу в 
місцях зберігання і реалізації з 
урахуванням умов зберігання і 
товарного сусідства. Здійснен-
ня передпродажної підготовки 
товару відповідно до інструкції. 
Викладення товару в місцях 
реалізації згідно планограмме, 
затвердженим асортименту, з 
дотриманням правила ротації, 
поповнення товару в міру ре-
алізації. Зважування товарних 
позицій. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.

Регулювальник радіоелек-
тронної апаратури та при-
ладів, з/п 8 282 грн. За більш 
детальною інформацією звер-
татися до відділу рекрутингу 
(067)7555064.

Слюсар із складання метале-
вих конструкцій, з/п 8 000 грн. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Слюсар-електромонтажник, 
з/п 7 800 грн. Монтує, складає, 
регулює та здає складні вузли 
електричних машин на різних 
верстатах. Додаткова інформа-
ція за тел. (056)7349660.

Слюсар-інструментальник, 
з/п 12 000 грн. Початок зміни о 
7:00. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.

Спеціаліст державної служ-
би (місцевого самовряду-
вання), з/п 10 000 грн. Завіду-
ючий сектором автоматизації. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Столяр, з/п 15 000 грн. Знан-
ня налаштування та роботи 
деревообробних вестатів ЦЕР-
КУЛЯРКА, ФРЕЗЕР, ШЛІФМА-
ШИНКА, ПРИСАДКА, СТРІЧ-
КОВА пилка. Інформація за 
телефоном:(056)7349458.

Тістороб, з/п 11 000 грн. При-
готування тіста згідно техноло-
гії на тістомісильних машинах. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Укладальник-пакувальник, 
з/п 8 000 грн. Фасування сухих 
будівельних сумішей вагою 25 
кг. Маркування, переміщен-
ня всередені складу. Деталь-
на інформація за телефоном 
(067)755-50-64 (відділ рекру-
тингу).

Фрезерувальник, з/п 7 400 
грн. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.

Черговий по залізничній 
станції, з/п 7 645 грн. Зверта-
тись до Дніпровської Дирекції 
залізничних перевезень. До-
даткова інформація за телефо-
ном: (056)7349459.

Вакансії Павлоградського 
міськрайонного центру зай-
нятості

Гірник очисного забою, з/п 14 
000 грн. Наявність 5 розряду, 
технічне обслуговування секцій 
механізованого кріплення у шах-
ті. Роботи проводяться на діль-
ницях шахт Західно-Донбаська, 
Павлоградська, Героїв Космосу, 
Самарська, Дніпровська. Базове 
знання гірничих машин та меха-
нізмів, основ гідравлики, норм 
з ОП та ТБ. 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.).


