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ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ
№30 (745) 04.08.2021 - 11.08.2021

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

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

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

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

Предприятию требуется:

погрузчика
ВОДИТЕЛЬ

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

м/р: с. Партизанское,
Днепровский район

доставка транспортом
предприятия

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

Пос. Железный порт
В пансионат «Адмирал» требуются:

ГОРНИЧНЫЕ

ПОВАР -

ПОМОЩНИК

ПОВАРА
3-разовое питание и проживание

050-729-32-51

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

категории D

Водитель

Деталі за номером тел. 67 507 94 95,(0 ) - - (067) 233-80-23

з/п грн. за 15 змін5500 -6000

ВІДКРИТІ ВАКАНСІЇ:

ПА КУВАЛЬНИКА
ДВІРНИКА
КАРТОНЩИКА
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Р

В Центре
гр./р.: 3/3

Т юребу тся

в кейтеринговую
компанию

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

ПОВАР
В детский сад в центре

требуется

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

ПОВАР

Опыт работы не требуется

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
на аптечный склад

требуются

Место работы: Левый берег

067-4040-285, Юлия

Мы гарантируем:
высокую з/п без задержек
официальное трудоустройство с 1-го дня
спецодежду за счет компании
комфортное рабочее место, развозку

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

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 в г. Каменское! На 
производство по пошиву 
биг-бегов в г.Каменское тре-
буются ШВЕИ, МОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА-ОБУЧИМ! график: 
день/ночь/48, з/п – 2 р./мес., 
звоните: +38(067)413-05-58

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

Сотрудники на аптечный 
склад, место работы: Левый 
берег, о/р не требуется, вы-
сокая з/п без задержек, офи-
циальное трудоустройство, 
соцподдержка за счет ком-
пании, комфортное рабочее 
место, развозка, позвонить: 
+38(067)4040-285, Юлия

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

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

09

Провізори, в національну 
аптечну мережу, у зв’язку з 
розширенням штату, робота 
постійна. Район вул. Лагірна, 
вул. Бальзака, вул. Багго-
вутівська. Офіційне працев-
лаштування, високий рівень 
зарплати, повний соціальний 
пакет, зателефонувати: 080-
050-88-48 , +38(067)567-65-
11 , +38(050)423-76-75 , Юлія.

Сотрудники на аптечный 
склад, место работы: Левый 
берег, о/р не требуется, вы-
сокая з/п без задержек, офи-
циальное трудоустройство, 
соцподдержка за счет ком-
пании, комфортное рабочее 
место, развозка, позвонить: 
+38(067)4040-285, Юлия

Фармацевти, в національну 
аптечну мережу, у зв’язку з 
розширенням штату, робота 
постійна. Район вул. Лагірна, 
вул. Бальзака, вул. Багго-
вутівська. Офіційне працев-
лаштування, високий рівень 
зарплати, повний соціальний 
пакет, зателефонувати: 080-
050-88-48 ,  +38(067)567-
65-11 , +38(050)423-76-75 
, Юлія.

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.

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, 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

Пакувальники-фасуваль-
ники зелені, з/п від ви-
робітку, 10 грн./кг. Оплата 2 
рази/міс. Денні, нічні зміни 
на вибір. День 8.00-18.00, 
вих. - неділя. Ніч 18.00-8.00, 
через ніч. Дніпро, Лівий бе-
рег, вул. Дніпросталівська 
(Винокурова), 5, зателефо-
нувати: +38(098)283-78-79

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

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

ÔÀÕ²ÂÖ²

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

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

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

Н постійну роботуа
у мережу магазинів

"Аврора" (пром. група)
потрібні:

Гнучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна зароб тна платаi

консультанти

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

Охоронники
торгового залу

Продавці-

(067)639-01-55

Требуются:

ГРУЗЧИКИ
з/п до 15 тыс. грн.

СОРТИРОВЩИКИ
вторсырья, з/п 12 тыс. грн.

О

В

ПЕРАТОР ПРЕССА
з/п 20 тыс. грн.

ОДИТЕЛЬ НА АЗЕЛЬГ
з/п 17 тыс. грн.

Место работы:

пр. Слобожанский, 20

Производственному
предприятию требуются:

ðàáî÷èé

м/р р-он ж/м Фрунзенский
без о/р, обучение, оф. трудоустройство,

социальный пакет, достойная з/п

тел. 050-342-11-01

Ïîäñîáíûé

Îïåðàòîðû
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ
ëèíèþ

ïå÷àòíèêà
Ïîìîùíèê

Óêëàä÷èê-
óïàêîâùèê

Пров зор в
Фармацевт в

i i
i

Національна аптечна мережа
у зв'язку з розширенням штату
запрошує на постійну роботу

Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

080-050-88-48,
067-567-65-11,
050-423-76-75, Юлія

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

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

ОХОРОНЦІ

Охоронному
підприємству потрібні

РАБОЧИЕ

Â öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó êîðìîâ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

050-421-04-52

(мужчины)

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

категории D

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

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-ПОМОЩНИК ПОВА-
РА, пос. Железный порт, в 
пансионат «Адмирал», 3-ра-
зовое питание и проживание, 
позвонить: +38(050)729-32-
51

Работники столовой на 
раздачу готовой продук-
ции, на Азовское море, на 
сезонную работу, позвонить: 
+38(050)231-73-34
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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 на Газель, з/п 17 
тыс. грн., место работы: пр. 
Слобожанский, 20, позво-
нить: +38(067)639-01-55

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

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

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

ПРОДАВЦІ-КОНСУЛЬТАН-
ТИ, в магазин жіночого одя-
гу, гр./роботи 2/2, офіційне 
працевлаштування, д/р не 
обов’язковий, зателефонува-
ти: +38(063)972-86-69, Дар’я

Продавці-консультанти, у 
зв’язку із відкриттям нового 
магазину на постійну робо-
ту, гнучкий графік, офіційне 
працевлаштування, своє-
часна заробітна плата, за-
телефонувати: +38(093)170-
75-58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

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

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.

Помічник(ця) керівника. До 
14000 грн. Можливо без дос-
віду, т.050-626-94-32, 097-
340-37-24
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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

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

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

(066) 419-71-22

на завод гірського інструменту

Є можливість
працевлаштування

інвалідам

ОПЕРАТОРИ
ВЕРСТАТІВ з ПК
(навчання)

РІЗНОРОБОЧІ

На производство по

пошиву биг-бегов

требуются

в г. Каменское

ШВЕИ

067-413-05-58

график: день/ночь/48
з/п - 2 раза в месяц

� М - !ОЖНО БЕЗ ОПЫТА ОБУЧИМ
�
�
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ÐÎÁÎÒÀ
Машиніст екструдеру (з 
навчанням), на виробництво 
ПВХ профілю, лівий берег, 
р-н Автобазару, доставка 
на/з роботи, комплексне 
харчування, зателефонувати: 
+38(098)692-76-48

Водій навантажувача, на 
виробництво ПВХ профілю, 
лівий берег, р-н Автобазару, 
доставка на/з роботи, 
комплексне харчування, 
з а т е л е ф о н у в а т и : 
+38(098)692-76-48

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

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).

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

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

Водії кат.«Д», маршрут №31 
Осіння-Островського, зате-
лефонувати: +38(050)526-
01-13 , +38(097)367-00-86

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. «Е», з досві-
дом роботи, зателефонува-
ти: +38(067)718-88-54

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

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, зате-
лефонувати: +38(095)286-
51-99 , пн.-птн. 8:00-16:00, 
Ірина.

Водій навантажувача, на 
виробництво ПВХ профілю, 
лівий берег, р-н Автобазару, 
доставка на/з роботи, 
комплексне харчування, 
з а т е л е ф о н у в а т и : 
+38(098)692-76-48

РИХТОВЩИКИ, на СТО, 
с о/р, зарплата высо-
кая, договорная, позво-
нить: +38(098)513-64-11 , 
+38(095)158-22-23 , Никита

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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Робочий на виробництво, 
на виробництво ПВХ 
профілю, лівий берег, 
р-н Автобазару, доставка 
на/з роботи, комплексне 
харчування, зателефонувати: 
+38(098)692-76-48

Оператор станка з 
ЧПУ, зателефонува-
ти: +38(099)256-57-67 , 
+38(097)601-56-10

Слюсар механоскладаль-
них робіт, зателефону-
вати: +38(099)256-57-67 , 
+38(097)601-56-10

Зварювальник, зателефо-
нувати: +38(099)256-57-67 , 
+38(097)601-56-10

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, 
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)081-0101

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

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

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

Оператор пресса, з/п 20 
тыс. грн.

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

Операторы на производ-
ственную линию, позво-
нить: +38(050)342-11-01

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:

5/2

097-956- 5-747

ДОМРАБОТНИЦА
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

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Водитель
м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

кат. ВС

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
Слюсар з паливної 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).

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).

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

Тiстороби, зателефону-
вати: +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 ЧПУ, фрезеруваль-
ник ЧПУ, зварювальник, 
на завод, офіційне пра-
цевлаштування, Вайбер +3 
725-847-68-12 (з телефону 
дзвінок платний)

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

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

Плотники, для ремонта 
поддонов, гр./р.: свобод-
ный, з/п: 17000-19000 грн., 
м/р: Правый берег, позво-
нить: +38(097)434-48-70

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

Подсобный рабочий, по-
звонить: +38(050)342-11-01

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

Помощник печатника, по-
звонить: +38(050)342-11-01

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

Работа в г. Каменское! На 
производство по пошиву 
биг-бегов в г.Каменское тре-
буются ШВЕИ, МОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА-ОБУЧИМ! график: 
день/ночь/48, з/п – 2 р./мес., 
звоните: +38(067)413-05-58

РАБОЧИЕ, в цех по произ-
водству кормов, +38(050)421-
04-52

Разнорабочий в ОСББ, 
з/п достойная, график ра-
боты - пятидневка. Есть 
система поощрений, по-
звонить: +38(066)781-47-72 
, +38(098)081-0101

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

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

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

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

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

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

ОХОРОННИКА

ПРОДАВЦЯ

КАСИРА
тел. (0 ) - -95 363 45 93

вул. Калинова, 9А
Запрошуємо на роботу:

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
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

Укладчик-упаковщик, по-
звонить: +38(050)342-11-01

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

Формувальник тiста, зате-
лефонувати: +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

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-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 
позвонить: +38(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

16

Зварювальники, теслі, ар-
матурники на будівництво. 
Офіційне працевлашту-
вання. Вайбер +3 725-847-
68-12 (з телефону дзвінок 
платний)

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

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

Охоронник, у зв’язку із від-
криттям нового магазину 
на постійну роботу, гнуч-
кий графік, офіційне пра-
цевлаштування, своєчасна 
заробітна плата, зателе-
фонувати: +38(093)170-75-
58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

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

18

Робота, підробіток. Можливо 
без досвіду, т.066-555-67-72, 
063-062-93-22

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

Вантажники, термiново 
потрiбнi! Чоловiки вiд 
18 рокiв. З/п вiд 400 грн./
день, зателефонувати: 
+38(067)384-85-85  

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. 

ГОРНИЧНЫЕ, пос. Же-
лезный порт, в пансионат 
«Адмирал», 3-разовое пи-
тание и проживание, позво-
нить: +38(050)729-32-51

Грузчики, з/п до 15 тыс. грн.

ГРУЗЧИК - СБОРЩИК 
ЗАКАЗОВ (склад кан-
цтоваров), м/р: Днепр, 
Левый берег, ул. Кашта-
новая, пятидневка, позво-
нить: +38(067)005-16-49 
, +38(050)321-01-09

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

ДВІРНИКИ, з/п 5500-6000 
грн. за 15 змін, спецодяг, 
соц. пакет, зателефону-
вати: +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-
6000 грн. за 15 змін, спецо-
дяг, соц. пакет, зателефо-
нувати: +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 за-
прошуємо в дружний ко-
лектив. У нас ви отримаєте 
високий дохід + чайові. Ви-
плати щодня. Живіть гідно, 
а не існує. Життя одне! На-
даємо гарне житло. Будемо 
дуже раді Вас бачити. тел: 
0685043191, 0973951621

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

(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

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

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-
гр./роботи 2/2, офіційне працевлаштування,

д/р не обов’язковий

0 - - -63 972 86 69, Äàð’ÿ

Â ìàãàçèí æ³íî÷îãî îäÿãó
çàïðîøóºìî

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ²Â

На базу отд хаы
«Горный орел»

требуются

СОТРУДНИКИ
Тел. 050-588-53-33

График 2/2 с 12:00 до 22:00
з/п 7500 грн.

(067)402-05-35

черной посуды

находимся в ТЦ Ретровиль
Подольский район,

пр. Правды, 47 (Виноградарь)

Работа в г. КИЕВ

в ресторан Loft

МОЙЩИЦА

Опыт работы не требуется

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
на аптечный склад

требуются

Место работы: Левый берег

067-4040-285, Юлия

Мы гарантируем:
высокую з/п без задержек
официальное трудоустройство с 1-го дня
спецодежду за счет компании
комфортное рабочее место, развозку
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Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

Маляр в ОСББ, з/п достой-
ная, график работы - пятид-
невка. Есть система поощре-
ний, позвонить: +38(066)781-
47-72 , +38(098)081-0101

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

На базу отдыха «Горный 
орел» требуются СО-
ТРУДНИКИ, позвонить: 
+38(050)588-53-33

ПАРКУВАЛЬНИКИ, з/п 5500-
6000 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

Подсобный рабочий, по-
звонить: +38(050)342-11-01

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-
6000 грн. за 15 змін, спецо-
дяг, соц. пакет, зателефо-
нувати: +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.

Работа в г. Каменское! На 
производство по пошиву 
биг-бегов в г.Каменское тре-
буются ШВЕИ, МОЖНО БЕЗ 
ОПЫТА-ОБУЧИМ! график: 
день/ночь/48, з/п – 2 р./мес., 
звоните: +38(067)413-05-58

Работа в г. КИЕВ! Мойщица 
черной посуды, в ресторан 
Loft, находимся в ТЦ Ретро-
виль, Подольский район, пр. 
Правды, 47 (Виноградарь), 
график 2/2 с 12:00 до 22:00, 
з/п 7500 грн., позвонить: 
+38(067)402-05-35

Работа в г. КИЕВ! Уборщи-
ца в ресторан Loft, находим-
ся в ТЦ Ретровиль, Подоль-
ский район, пр. Правды, 47 
(Виноградарь), график 2/2 с 
08:00 до 20:00, з/п 7500 грн., 
позвонить: +38(067)402-05-
35

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

РАБОЧИЕ, в цех по произ-
водству кормов, +38(050)421-
04-52

Разнорабочий в ОСББ, 
з/п достойная, график ра-
боты-пятидневка, есть си-
стема поощрений, позво-
нить: +38(066)781-47-72 
, +38(098)081-01-01

РАЗНОРАБОЧИЙ, вах-
та: 20/10, позвонить: 
+38(066)892-57-39

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

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

“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

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

Сантехник в ОСББ, з/п 
достойная, график рабо-
ты - пятидневка. Есть си-
стема поощрений, позво-
нить: +38(066)781-47-72 
, +38(098)081-0101

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

Сортировщики вторсырья, 
з/п 12 тыс. грн.

СТРОПАЛЬЩИК, вах-
та: 20/10, позвонить: 
+38(066)892-57-39

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

Укладчик-упаковщик, по-
звонить: +38(050)342-11-01

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

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

Электрик в ОСББ, з/п до-
стойная, график работы 
- пятидневка. Есть систе-
ма поощрений, позво-
нить: +38(066)781-47-72 
, +38(098)081-0101

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

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

На СТО требуются:

098-513-64-11

095-158-22-23, Никита

РИХТОВЩИКИ
Зарплата
высокая

договорная

с о/р

График 2/2 с 08:00 до 20:00
з/п 7500 грн.

(067)402-05-35

Уборщица
находимся в ТЦ Ретровиль

Подольский район,
пр. Правды, 47 (Виноградарь)

Работа в г. КИЕВ

в ресторан Loft
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ÐÎÁÎÒÀВакансії обласної служби зайнятості

Вакансії Дніпровської служби за-
йнятості
За більш детальною інформаці-
єю за кожною із наведених ва-
кансій звертатися за телефоном 
(056)734-94-59, (067)755-50-64.

Архітектор, з/п 8 000 грн. Розробка 
проектної та робочої документа-
ції (Г та Р), володіння програмами 
Archicad, Autocad. Вміння працювати 
з нормативною документацією. До-
даткова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Вантажник, з/п 8 000 грн. Робота 
за графіком день-ніч-48. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Викладач професійно-технічного 
навчального закладу, з/п 12 000 
грн. Викладач спецдисциплін - елек-
тротехніки, технології верстатних 
робіт, креслення. Досвід педагогічної 
роботи. Додаткова інформація за те-
лефоном: (056)7349459.
Вихователь дошкільного на-
вчального закладу, з/п 6 500 грн. 
Додаткова інформація за телефо-
ном: (056)7349459.
Волочильник, з/п 13 386 грн. За 
більш детальною інформацією 
звертатися до відділу рекрутингу 
(067)7555064.
Вчитель закладу загальної серед-
ньої освіти, з/п 7 500 грн. Вчитель 
хімії. За інформацією (056) 734 9459.
Газозварник, з/п 10 000 грн. Газо-
зварник з відрядною оплатою. Місце 
роботи:Самарський район, вул. Мо-
лодогвадійська, 81-б, структурний 
підрозділ «Нижньодніпровська дис-
танція колії». Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.
Газорізальник, з/п 16 000 грн. Зар-
плата відрядна.Додаткова інформа-
ція за телефоном: (056)7349459.
Електрик дільниці, з/п 8 000 грн. 
Вантажне СТО,автоелектрик. До-
даткова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Електромонтажник силових ме-
реж та електроустаткування, з/п 13 
000 грн. Виконання ремонту та об-
слуговування електроустаткування. 
Додаткова інформація за телефо-
ном 734-94-59.
Електромонтажник-налагоджу-
вальник, з/п 16 000 грн. Знання 
принципів роботи металорізального 
обладнання; вміння встановити, під-
ключити постійні і змінні ел. двигуни. 
Налагодження електричних схем 
верстатів, відновлення (металоо-
бробних). Вміння програмування 
(початковий рівень) в стійках систем 
ЧПУ, СNC, Fanuk, 20-42, Балт си-
стем nc 201-nc 310, Sinumerik 840D. 
Додаткова інформація за телефо-
ном (056)734-94-59.
Електромонтер з експлуатації 
електролічильників, з/п 8 500 грн. 
Досвід роботи. Довідки за тел. (056) 
7349459.
Електромонтер з експлуатації 
розподільних мереж, з/п 11 232 
грн. Бажано досвід роботи. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Електромонтер з обслуговування 
електроустновок, з/п 10 600 грн. 
Робота в розподільних пристроях 
без зняття напруги до 1000в, опера-
тивні переключення в РУ-0,4кв, 6кв, 
35кв, з допуском 4 групи з електро-
безпеки. Додаткова інформація за 
тел. (056)7349660.
Електромонтер з ремонту повітря-
них ліній електропередачі, з/п 7 
424 грн. Обсуговування пристроїв 
електропостачання. Стуктурний 
підрозділ «Дистанція електропоста-
чання Нижньодніпровськ-Вузол».
Додаткова інформація за телефо-
ном: (056)7349459.
Електромонтер контактної мережі, 
з/п 10 000 грн. Електромонтер кон-
тактної мережі, який має допуск на 
роботи від 1000В та вище. Додатко-
ва інформація за тел. (056)3739213.
Інженер з релейного захисту і 
електроавтоматики, з/п 6 500 грн. 
Досвід роботи з мікропроцесорної 
технікою.  Посвідчення з електробе-
зпеки з групою допуску не нижче 4. 
Допуск до робіт на висоті. Довідки 
(056)734-94-59.
Інженер-будівельник, з/п 9 500 грн. 
Додаткова інформація за телефо-
ном: (056)7349459 можливі відряд-
ження по області.
Інженер-конструктор, з/п 10 000 
грн. Освіта вища (ДНУЗТ), факуль-
тет «Транспортна інженерія». Інже-
нер - конструктор на підприємство з 
ремонту вантажних і пасажирських 
вагонів. Додаткова інформація за те-
лефоном: (056)7349459.

Інкасатор-водій автотранспорт-
них засобів, з/п 7 500 грн. Наявність 
категорії В, С. Додаткова інформація 
за телефоном: (067)7555064.
Касир торговельного залу, з/п 8 
900 грн. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.
Кравець, з/п 9 100 грн. Ремонт та 
пошив одягу. пр. Пушкіна. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Кухар, з/п 10 300 грн. Старший пе-
кар. Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.
Лікар з лікувальної фізкультури 
та спортивної медицини, з/п 9 848 
грн. Лікування дітей віком від 2-х 
тижднів до 4-х років. Надання ліку-
вально-профілактичної та консуль-
тативної допомоги дітям раннього 
віку з питань лікувальної фізкульту-
ри та масажу. Наявність сертифіка-
та лікаря-спеціаліста, свідоцтва про 
підвищення кваліфікації, посвідчен-
ня про кваліфікаційну категорію. До-
даткова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Лікар загальної практики-сімей-
ний лікар, з/п 10 800 грн. За додат-
ковою інформацією звертатись до 
відділу рекрутингу 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 телефо-
ном: (056)7349459.
Лікар-кардіолог, з/п 7 000 грн. До-
плата до з/п за інтенсивність праці. 
Додаткова інформація за телефо-
ном: (056)7349459.
Лікар-ортопед-травматолог, з/п 
7 890 грн. Лікар - ортопед трав-
матолог дитячий. Телефонувати 
(056)7349459.
Лікар-психолог, з/п 9 300 грн. На-
дання спеціалізованої діагностич-
ної, лікувальної та консультативної 
психологічної допомоги психічно 
хворих. Додаткова  інформація за 
номером (056)734 94 59.
Лікар-рентгенолог, з/п 8 000 грн. 
Додаткова інформація за телефо-
ном: (056)7349459.
Лікар-стоматолог, з/п 6 700 грн. До-
даткова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Майстер дистанції (цивільних 
споруд, електропостачання та ін.), 
з/п 14 800 грн. Обов`язково впевне-
ний користувач MS Offise, Internet; 
Вища освіта технічного напрямку; 
знання однолінійних схем живлення, 
схем підключення лічильників елек-
тричної енергії; знання програмного 
комплексу SAP; відповідальність, 
грамотність, висока працездатність. 
Обслуговування приладів обліку по 
стороні 6 на 150 кВ; Обслуговування 
складових АСКОЕ; підготовка до-
говорів про надання послуг; робота 
з тендерною документацією для 
участі в торгах; планування закупівлі 
обладнання та матеріалів. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Майстер з діагностики та налагод-
ження електронного устаткування 
автомобільних засобів, з/п 9 000 
грн. Телефонувати (056)7349459.
Маляр, з/п 14 000 грн. Маляр ґрун-
тує, фарбує вантажний вагон. Ви-
готовляє і наносить трафарети. До-
даткова інформація за телефоном: 
(056)7349459
Машиніст автовишки та автогідро-
підіймача, з/п 12 100 грн. Машиніст 
автовишки повинен мати відповідне 
посвідчення і досвід роботи від 2-х 
років. Всі роботи проходять на бу-
дівельних майданчиках, працівники 
повинні мати досвід роботи на бу-
дівництві та відповідну кваліфікацію. 
Додаткова інформація за телефо-
ном: (056)7349459.
Машиніст дорожньо-будівельних 
машин, з/п 12 000 грн. Робота на бу-
дівельних майданчиках.
Наявність посвідчення тракто-
риста-машиніста з відкритими 
категоріями А, С, Д, Е, Г. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Машиніст екскаватора, з/п 11 090 
грн. Додаткова інформація за теле-
фоном 734-94-59.
Машиніст крана автомобільного, 
з/п 6 700 грн. Можливість відряд-
жень. Додаткова інформація за те-
лефоном: (056)7349459.
Машиніст мостового переван-
тажувача, з/п 9 000 грн. Керує 
мостовим перевантажувачем. До-
даткова інформація за телефоном: 
(056)7349459 

Машиніст тепловоза, з/п 15 000 
грн. Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.
Машиніст-кранівник, з/п 6 500 грн. 
Машиніст електромостового крану. 
Додаткова інформація за телефо-
ном: (056)7349459.
Механік, з/п 12 600 грн. Механік(е-
нергетик). Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.
Механік з ремонту транспорту, з/п 
7 000 грн. Виробництво спецтехніки, 
збірка редукторів та вузлів, налагод-
ження мехвнізмів. Додаткова інфор-
мація за телефоном (067)755-50-64 
відділ рекрутингу.
Налагоджувальник машин і авто-
матичних ліній для виробництва 
виробів із пластмас, з/п 10 165 
грн. Налагодження і регулювання 
роботи: видувних машин для вироб-
ництва порожніх виробів ємністю від 
8 до 60 л з регулюванням товщини 
стінок виробів під час циклу виду-
вання і з автоматичним обривом 
облоя; пресів для гарячого пресу-
вання складних деталей і виробів із 
пластмас. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.
Педагог соціальний, з/п 6 943,2 грн. 
Проводити соціальну необхідну ро-
боту з пільговим контингентом учнів. 
Додаткова інформація за телефо-
ном: (056)7349459.
Педагог-організатор, з/п 6 500 грн. 
Додаткова інформація за телефо-
ном 734-94-59. 
Пекар, з/п 11 660 грн. Старший пе-
кар. Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.
Продавець продовольчих то-
варів, з/п 9 500 грн. Своєчасне по-
повнення товарного запасу на по-
лицях відповідно до затвердженої 
планограмме і затвердженим асор-
тименту. Раціональне і своєчасне 
розподіл товарного запасу в місцях 
зберігання і реалізації з урахуванням 
умов зберігання і товарного сусід-
ства. Здійснення передпродажної 
підготовки товару відповідно до ін-
струкції. Викладення товару в міс-
цях реалізації згідно планограмме, 
затвердженим асортименту, з дотри-
манням правила ротації, поповнення 
товару в міру реалізації. Зважування 
товарних позицій. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (056)7349459.
Регулювальник радіоелектронної 
апаратури та приладів, з/п 8 282 
грн. За більш детальною інформа-
цією звертатися до відділу рекрутин-
гу (067)7555064.
Слюсар із складання металевих 
конструкцій, з/п 8 000 грн. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Слюсар-електромонтажник, з/п 7 
800 грн. Монтує, складає, регулює 
та здає складні вузли електричних 
машин на різних верстатах. Додатко-
ва інформація за тел. (056)7349660.
Слюсар-інструментальник, з/п 12 
000 грн. Початок зміни о 7:00. До-
даткова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Спеціаліст державної служби (міс-
цевого самоврядування), з/п 10 
000 грн. Завідуючий сектором авто-
матизації. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.
Столяр, з/п 15 000 грн. Знання на-
лаштування та роботи деревооброб-
них вестатів ЦЕРКУЛЯРКА, ФРЕ-
ЗЕР, ШЛІФМАШИНКА, ПРИСАДКА, 
СТРІЧКОВА пилка. Інформація за 
телефоном:(056)7349458.
Тістороб, з/п 11 000 грн. Приготуван-
ня тіста згідно технології на тістомі-
сильних машинах. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (056)7349459.
Укладальник-пакувальник, з/п 8 
000 грн. Фасування сухих будівель-
них сумішей вагою 25 кг. Маркуван-
ня, переміщення всередені складу. 
Детальна інформація за телефоном 
(067)755-50-64 (відділ рекрутингу).
Фрезерувальник, з/п 7 400 грн. До-
даткова інформація за телефоном: 
(056)7349459.
Черговий по залізничній стан-
ції, з/п 7 645 грн. Звертатись до 
Дніпровської Дирекції залізничних 
перевезень. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.

Вакансії Дніпровської районної 
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Терміст, з/п 10 000 грн. Термічна об-
робка труб та дроту в електропечах. 
Довідкова інформація за телефо-
ном: (056)7538114, (056)7537454.
Правильник прокату й труб (труб-
не виробництво), з/п 11 000 грн. 

Правка труб, прутів, дроту. Довід-
кова інформація за телефоном: 
(056)7538114, (056)7537454.
Різальник холодного металу 
(трубне виробництво), з/п 10 000 
грн. Порізка труб, прутів, дротів. До-
відкова інформація за телефоном: 
(056)7538114, (056)7537454.
Контролер якості, з/п 10 000 грн. 
Огляд продукції, недопущення де-
фектів та браку. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.
Електромонтер з ремонту повітря-
них ліній електропередачі, з/п 
9 170 грн. Забезпечення безпе-
ребійного поздовжнього енергопо-
стачання ліній. Обходи з оглядом. 
Здійснення заходів, що попереджа-
ють несправність пристроїв району 
енергопостачання і ліній АБ і ПЕ. 
Усунення пошкоджень на лінії АБ, 
ПЕ. Забезпечення постійної готов-
ності засобів боротьби з ожеледдю 
в зимовий період. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.
Вальцювальник стана холодного 
прокату, з/п 11 000 грн. Холодний 
прокат труб. Довідкова інформа-
ція за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.
Налагоджувальник колійних ма-
шин та механізмів, з/п 6 500 грн. 
Налагоджування та ремонт колій-
них машин та механізмів. Довід-
кова інформація за телефоном: 
(056)7538114, (056)7537454.
Волочильник, з/п 11 000 грн. 
Волочіння труб, дроту. Довідко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7538114, (056)7537454.
Електромонтер з ремонту та об-
слуговування електроустаткуван-
ня, з/п 8 255 грн. Забезпечує справ-
не утримання, безаварійну і надійну 
роботу пристроїв. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.
Електромонтер контактної мережі, 
з/п 9 422 грн. Монтаж і демонтаж об-
ладнання контактної мережі; обслу-
говування та ремонт всіх пристроїв 
високовольтних ліній на опорах кон-
тактної мережі. Регулювання натягу 
фіксуючого тросу гнучких поперечин. 
Довідкова інформація за телефо-
ном: (056)7538114, (056)7537454.
Електромонтер тягової підстан-
ції, з/п 7 228 грн. Здійснює монтаж 
на діючих підстанціях, запуск і ек-
сплуатацію дизель-генераторного 
агрегату, проводить профілактичні 
випробування напівпровідникових 
перетворювачів, виявляє та усуває 
пошкодження в електрообладнанні. 
Довідкова інформація за телефо-
ном: (056)7538114, (056)7537454.
Оператор установок піскостру-
минного очищення, з/п 10 000 грн. 
Піскоструменна обробка родукції. 
Довідкова інформація за телефо-
ном: (056)7538114, (056)7537454.
Ремонтник штучних споруд, з/п 
11 000 грн. Виконання робіт з ре-
монту та поточного утримання 
штучних споруд. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.
Дефектоскопіст з ультразвуково-
го контролю, з/п 9 000 грн. Огляд 
продукції, недопущення дефектів та 
браку. Довідкова інформація за теле-
фоном: (056)7538114, (056)7537454.
Слюсар-ремонтник, з/п 11 000 грн. 
Ремонт верстатів та обладнання. До-
відкова інформація за телефоном: 
(056)7538114, (056)7537454.
Травильник, з/п 11 000 грн. Хіміч-
на обробка труб, дроту. Довід-
кова інформація за телефоном: 
(056)7538114, (056)7537454.
Завідувач складу, з/п 9 000 грн. 
Прийняття на зберігання, видача 
та облік продукції. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.
Водій навантажувача, з/п 12 000 
грн. Переміщення товару на складі 
за допомогою. автоелектронаван-
тажувача (рітчака). Наявність по-
свідчення водія навантажувача 
державного зразку. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.
 Інженер, з/п 9 559 грн. Надання 
технічної допомоги при монтажі, на-
ладці релейного захисту, автоматики 
та ланцюгів керування обладнан-
ням тягових підстанцій, постів сек-
ціювання та пунктів паралельного 
з’єднання, проведення тепловізій-
ного контролю пристроїв електро-
постачання, виконання розрахунків 
релейного захисту. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.

Водій автотранспортних засобів, 
з/п 7 185 грн. Керування легковим 
та вантажним автомобілем відповід-
ного типу, вантажності та габаритів. 
Перевезення вантажів та пасажирів. 
Контроль за завантаженням, розмі-
щенням та кріпленням вантажів у 
кузові автомобіля. Усуває експлу-
атаційні неполадки автомобіля, 
їх механізмів, що виникли під час 
роботи на лінії. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.
Електрик дільниці, з/п 10 000 грн. 
Ремонт верстатів та обладнання. До-
відкова інформація за телефоном: 
(056)7538114, (056)7537454.
Електромеханік дільниці, з/п 10 
721 грн. Електромеханік дільниці 1 
групи. Монтаж, обслуговування та 
ремонт апаратури та пристроїв сиг-
налізації, централізації та блокуван-
ня. Довідкова інформація за телефо-
ном: (056)7538114, (056)7537454.
Електромеханік дільниці, з/п 10 
446 грн. Забезпечення безперебій-
ного поздовжнього енергопоста-
чання лінії. Здійснення заходів, 
що попереджають несправність 
пристроїв району електропостачання 
і ліній АБ і ПЕ. Щоденний огляд за-
хисних і монтажних засобів, своє-
часне їх поповнення і вилучення 
несправних. Усунення пошкоджень 
на лінії АБ, ПЕ. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.
Комірник, з/п 11 000 грн. Молод-
ший комірник. Комплектування 
замовлень для магазинів. Довід-
кова інформація за телефоном: 
(056)7538114, (056)7537454.
Енергодиспетчер, з/п 11 185 грн. 
Проводить оперативне чергування 
в оперативно-диспетчерському від-
ділі, здійснює координацію опера-
тивно-диспетчерського управління 
локальними і технологічними елек-
тричними мережами у межах дистан-
ції. Довідкова інформація за телефо-
ном: (056)7538114, (056)7537454.
Вантажник, з/п 10 000 грн. Ван-
тажно-розвантажувальні роботи 
на складі. Довідкова інформа-
ція за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.
Вантажник, з/п 10 000 грн. Вантаж-
но-розвантажувальні роботи. До-
відкова інформація за телефоном: 
(056)7538114, (056)7537454.
Машиніст автомотриси, з/п 9 208 
грн. Обслуговує, налагоджує та ек-
сплуатує автомотриси, виконує не 
складний ремонт автомотриси та 
належних до неї приладів, слідкує за 
своєчасним проходженням щорічно-
го контрольно-технічного огляду. До-
відкова інформація за телефоном: 
(056)7538114, (056)7537454.
Монтер колії, з/п 12 000 грн. Поточ-
не утримання та ремонт залізничних 
колій. Довідкова інформація за теле-
фоном: (056)7538114, (056)7537454.
Бригадир (звільнений) з поточ-
ного утримання й ремонту колій 
та штучних споруд, з/п 12 300 грн. 
Організовує виконання робіт з поточ-
ного утримання й ремонту колій та 
штучних споруд. Довідкова інфор-
мація за телефоном: (056)7538114, 
(056)7537454.

Вакансії Павлоградського місь-
крайонного центру зайнятості

Бухгалтер (з дипломом магістра), 
з/п 16 497 грн. Провідний бухгалтер. 
Ведення обліку необоротних активів, 
запасів, коштів, розрахунків та ін-
ших активів, власного капіталу та 
зобов’язань, доходів та витрат. До-
даткова інформація за телефоном: 
(0563)26 95 16.

Вакансії Синельниківської  місь-
крайонної філії Дніпропетров-
ського ОЦЗ

За більш детальною інформацією за 
кожною із наведених вакансій звер-
татися за телефоном +38(0566)34-
36-14
Вчитель закладу загальної се-
редньої освіти, з/п 6 000 грн. Пра-
цювати вчителем англійської мови. 
Організація навчального процесу на 
уроці відповідно до програми і на-
вчального плану роботи. Організація 
і проведення навчального заняття 
відповідно з правилами охорони 
праці.
Пробовідбірник, з/п 6 002 грн. Від-
бір проб зерна з автомобільного та 
звлізничного транспорту, у складах. 
Первинний аналіз зерна.


