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ÐÎÁÎÒÀ
№35 (750) 08.09.2021 - 14.09.2021

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

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)(

В школы и сады города
требуются:

Заведующий
производством
Повара
Кухонные работники
096-626-04-02, 099-742-21-27

Требуется

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

ПОВАР
в кейтеринговую

компанию
в Центре
гр./р.: 3/3

В детский сад в центре

требуется

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

ПОВАР

ГРУЗЧИКИ

тел. 096-002-01-10

гр/р: пн.-пт., с 9.00 до 18.00
м/р: р-он 12 квартала (автобазар)

ул. Героев Сталинграда 152 А

з/п 11000 грн.

На мебельный склад
требуются

êîìïëåêòîâùèêè
з/п до 15 000 грн.

Предприятию требуются

Место работы: Левый берег,
ж/м Фрунзенский

067-632-94-99 вайбер

066-115-60-65, Мария

Ãðóç÷èêè-

з/п грн.
оплата своевременно, без задержек
место работы: левый берег

15000-18000

(073)407-08-07, (096)284-46-94, (095)638-90-05

ремонтники
деревянных поддонов

Сборщики-

Ми знаходимось: м. Дніпро вул. Молодогвардійська 32
(кінцева зупинка 9 трамваю район старого м'ясокомбінату)

маршрутки 22,27 - «Агро-Овен», друга прохідна

Якість гарантовано!

Тел.: (056)373-93-41, (067)566-95-52

На постійну роботу запрошуємо:

РОБІТНИКІВ
ВАНТАЖНИКА
САНТЕХНІКА
ПІДСОБНИХ РОБІТНИКІВ
ВЕТЛІКАРЯ
МАШИНІСТА

НА КОНВЕЄРНІ ЛІНІЇ

ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

Ми пропонуємо:
зручний графік

соцпакет
гарячі обіди

спецодяг

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 1 00 грнi 3 5

067- - -9217 66 7

График работы:
вечернее/ночное время

официальное оформление,
ы ы

(район Солнечного)
место работ : Лев й берег

097-219-08-08

Требуется

Ç/ï îò 18000 ãðí

ÂÎÄÈÒÅËÜ
íà ìóñîðîâîç

Дніпровське вище професійне училище будівництва

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:

Майстрів виробничого навчання
для підготовки кваліфікованих робітників з професій:

Кухар-кондитер

Автослюсар
Електрогазозварник

Місце роботи: м. Дніпро, вул. Б.Хмельницького, 3-А

елТ ефонуйте вже зараз:

або надсилайте резюме на адресу:
066- - - 0 -243 97 67 або 98 668-05-20

5dvpub@ukr.net

Сантехнік
Столяр

Викладачів з предметів:

Українська мова та література
Англійська мова
Географія
Спецдисципліни з професії
«Монтаж санітарно-технічних систем і устаткування

Слюсаря, сантехніка
для обслуговування навчального закладу

Вимоги:
Головна вимога - бажання працювати з молоддю!

Інші вимоги:
освіта - ВНЗ, технікум, училище
бажано досвід педагогічної роботи або досвід

практичної роботи на виробництві за
відповідним напрямком

Умови роботи і оплати праці:
оформлення згідно з КЗпП, оплачувана відпустка,
своєчасна виплата зарплатні двічі на місяць,
доплата за педагогічний стаж та стаж роботи з
відповідної професії на підприємстві, винагорода
за підсумками роботи за рік, можливість надання
гуртожитку працівникам

Соціальний педагог

тел. 794-06-92, 067-634-15-95

Автослюсар
історобиТ

Формувальник т стаи i
Укладальники
Пекар
Кондитери

ї
Електрики
Вод кат.ВСi

ПрАТ „Дніпропетровському хліб заводу №9” потрібні:о
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Адміністратор з досвідом 
роботи. Терміново потрібен 
спеціаліст в даній сфері. Оп-
лата висока +%, т.097-340-
37-24, 050-626-94-32.

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, позвонить: 
+38(067)950-55-00

ПОМОЩНИК БУХГАЛ-
ТЕРА, зателефонувати: 
+38(099)094-43-56

10

ПРОГРАМІСТ 1С, зателефо-
нувати: +38(067)784-52-72 , 
+38(066)558-72-90

08

ВЕТЛІКАР, робота постійна, 
ми пропонуємо: зручний гра-
фік, соцпакет, гарячі обіди, 
спецодяг, ми знаходимось: 
м. Дніпро вул. Молодогвар-
дійська 32, кінцева зупинка 
9 трамваю район старого 
м’ясокомбінату, маршрутки 
22,27 - «Агро-Овен», друга 
прохідна, зателефонувати: 
+38(056)373-93-41, (067)566-
95-52

10

Компанія розширюється. 
Новий штат співробітників. 
Можливо без досвіду роботи. 
Дохід стабільный+бонуси, т. 
066-555-67-72, 063-062-93-
22.

МЕНЕДЖЕР З ЛОГІС-
ТИКИ, зателефонува-
ти: +38(067)784-52-72 , 
+38(066)558-72-90

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, зателе-
фонувати: +38(099)094-43-56

Ріелтори, агенти з нерухо-
мості, допзаработок за міс-
цем проживання незалежно 
від віку, навчання, досвідче-
ний наставник. Досвідченим 
договірні умови. Резюме на 
M3cubometr@gmail.com

Робота, підробіток для різ-
них спеціалістів. Офіс. Вік 
і досвід значення не має, 
т.066-607-97-75, 096-108-84-
41.

Потрібен співробітник в 
офіс. Графік роботи - 5/2, з 
10 до 18. Стабільний дохід 
та приємний колектив, т. 066-
555-67-72, 063-062-93-22.

11

Касир, вул. Калинова, 9а, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

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

Касир, Донецьке шосе, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12 

Касир, р-н Донецького 
шосе, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

Касир, пр. Героїв, 2 (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(066)108-81-78

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», до ново-
го магазину, зателефону-
вати: +38(067)201-78-78 , 
+38(066)869-34-11

Касири, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Меріада», до ново-
го магазину, зателефону-
вати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

Касири, вул. Панікахи, 15, за-
телефонувати: +38(066)112-
86-65

Помічник з досвідом робо-
ти касира, продавця, адміні-
стратора, т.096-322-82-60.

Помощник продавца, в мяс-
ной магазин, з/п - от 400 до 
550 грн./день, гр/р: 5/2, место 
работы: Правый, Левый бе-
рег, позвонить: +38(050)361-
27-96 , +38(097)584-56-
73 , +38(066)955-10-52 , 
+38(097)277-32-64

Продавец, в мясной магазин, 
з/п - от 500 до 700 грн./день, 
гр/р: неделя/неделю, место 
работы: Правый, Левый бе-
рег, позвонить: +38(050)361-
27-96 , +38(097)584-56-
73 , +38(066)955-10-52 , 
+38(097)277-32-64

Продавець гастрономії, 12 
квартал, вул. Кротова, зате-
лефонувати: +38(068)583-
77-97

Продавець з досвідом по-
трібен терміново для роботи 
з клієнтами. Дохід до 17000 
грн, т.097-340-37-24, 050-
626-94-32.

Продавець, 12 квартал, вул. 
Кротова, зателефонувати: 
+38(068)583-77-97

Продавець, вул. 20 років 
Перемоги, 43Д (Прид-
ніпровськ), зателефонувати: 
+38(093)145-22-87

Продавець, вул. Калино-
ва, 9а, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

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

Продавець, вул. Паніка-
хи, 15, зателефонувати: 
+38(066)112-86-65

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

Помощник
продавца

место работы: Правый,
Левый берег

050-361-27-96, 097-584-56-73
066-955-10-52, 097-277-32-64

В мясной магазин
требуются:

Уборщица

з/п - от 400 до 550 грн./день

гр/р: 5/2

з/п - 450 грн./день

Продавец
з/п - от 500 до 700 грн./день

гр/р: неделя/неделю

У зв язку із відкриттям нового
у на постійну роботу

у мережу магазинів

’
магазин

"Аврора" (пром. група)
потрібні:

Гнучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна зароб тна плата,

м/р: Проспект Калнишевського 1А ,
Проспект Богдана Хмельницкого 113 ,

Вул. Максима Дія 21-б

i

консультанти

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

Охоронник

Продавці-

ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА

ООО “Могис” требуются:

(099)094-43-56

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

ШВЕЯ
(098)000-56-20

ОПЕРАТОР
ВЫШИВАЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Хорошие скидки на
одежду форменную
и охранных структур

з/п грн. за 15 змін

СПЕЦОДЯГ, СОЦ. ПАКЕТ
5500 - 6000

Деталі за номером тел. (067)507-94-95, (096)228-65-85

з/п грн. за 15 змін

СПЕЦОДЯГ, СОЦ. ПАКЕТ
5500 - 6000

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

ДВІРНИКІВ
ПАКУВАЛЬНИКІВ

КАРТОНЩИКІВ
ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

візків

( , )Січеславська набережна 33

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

Кухаря
Пекаря

Продавця-
консультанта

(пр. Героїв, 11,)

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

�КОМІРНИКА
ПРОДАВЦЯ-

КОНСУЛЬТАНТА
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

�

�

тел. 097- - -956 75 74,
Вікторія

Ресторанно-
готельному комплексу

потрібні:

РІЗНОРОБИ
СТОРОЖ
КУХАР

КУХОННІ

ОФІЦІАНТИ

на мангал

працівники

ТЕСЛЯ

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-
м яса’
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря
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Обвальник, 12 квартал, вул. 
Кротова, зателефонувати: 
+38(068)583-77-97

ОФІЦІАНТИ, зателефонува-
ти: +38(097)956-75-74 , Ві-
кторія

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

Пекар, пр. Героїв, 2 (ж/м Пе-
ремога, 4), зателефонувати: 
+38(066)108-81-78

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

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

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

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

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

Пекарі, вул. Глінки,2, ТЦ 
«Мост Сіті», до нового 
магазину, зателефонува-
ти: +38(067)201-78-78 , 
+38(066)869-34-11

Пекарі, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Меріада», до ново-
го магазину, зателефону-
вати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

Піцейола, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Меріада», до ново-
го магазину, зателефону-
вати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

Терміново! Потрібен Шаур-
міст, т. 050-669-92-94, Мико-
лай

Тістороби, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Формувальники тiста, за-
телефонувати: +38(056)794-
06-92 , +38(067)634-15-95

13

Комірник, пр. Героїв, 11, за-
телефонувати: +38(063)198-
68-90

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(066)108-81-78

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 «Нагорний», зателефону-
вати: +38(066)112-86-65

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

Продавець-касир, вул. 
Акінфієва, 9, р-он парку 
Шевченка, зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

Продавець-консультант, 
пр. Героїв, 11, зателефону-
вати: +38(063)198-68-90

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

Продавці, вул. Глінки,2, 
ТЦ «Мост Сіті», до ново-
го магазину, зателефону-
вати: +38(067)201-78-78 , 
+38(066)869-34-11

Продавці, вул. О. Поля,11, 
ТЦ «Меріада», до ново-
го магазину, зателефону-
вати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

Робота, підробіток, офіс. До-
хід до 450 грн в день, т.098-
408-47-79, 066-334-31-14.

Співробітник для обробки 
заявок. Повна та часткова 
зайнятість, т.066-073-23-34, 
097-167-85-43

Старший продавець, 12 
квартал, вул. Кротова, зате-
лефонувати: +38(068)583-
77-97

Старший продавець, вул. 
20 років Перемоги, 43Д 
(Придніпровськ), зателефо-
нувати: +38(093)145-22-87

Терміново! Співробітник 
для прийому дзвінків та за-
мовлень, т.  067-560-92-36.
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Кондитери, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Кухар відкритої кухні, вул. 
Глінки, 2, ТЦ «Мост Сіті», до 
нового магазину, зателефо-
нувати: +38(067)201-78-78 , 
+38(066)869-34-11

Кухар відкритої кухні, вул. 
О. Поля,11, ТЦ «Меріада», 
до нового магазину, зателе-
фонувати: +38(050)957-69-
08 , +38(067)136-77-47

КУХАР на мангал, зателе-
фонувати: +38(097)956-75-
74 , Вікторія

Кухар, 12 квартал, вул. 
Кротова, зателефонувати: 
+38(068)583-77-97

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

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

Кухар, Донецьке шосе, за-
телефонувати: +38(066)103-
10-12

Кухар, пр. Миру, 61А, зате-
лефонувати: +38(066)103-
10-12

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

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

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

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

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

КУХОННІ працівники, зате-
лефонувати: +38(097)956-
75-74 , Вікторія

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
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Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Водитель

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

кат. ВС

Грузчики
Оператор
прессовочной
машины

Предприятию требуется

067-610-22-23

095-230-42-92

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК

на автомобиль-самосвал
кат. В

з/п сдельная, от 12 000 грн.

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

òåë. (05 ) - -
(067)565-00-13
(067)563-46-65

0 362 41 92

äîðîæí õ çíàêîâû
ÏÎÊËÅÉÙÈÊ

ÑËÅÑÀÐÜ

НА ПРОИЗВДСТВЕНН ЙЫ
:УЧАСТОК СТРЕБУЮТ Я

Детал (067)ьніше 233-80-23

повна або неповна зайнятість

з/п 3 грн.500 - 6000

ВІДКРИТІ ВАКАНСІЇ:

ДВІРНИКІВ
та

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Организация примет на постоянную работу:

Тел. 067-633- -52 40

Токаря-расточника з/п от 15000 грн.

Фрезеровщика
з/п от 15000 грн.

Слесаря по ремонту

станочного оборудования
з/п от 15000 грн.

Сварщика
з/п от 15000 грн.

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

0 - - -66 112 86 65

Кухаря

Пекаря
Продавця

Швейному производству
требуются:

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

ШВЕЯ

УТЮЖИЛЬ ИЦАЩ

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

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

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ
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Водій кат. Е міжнародного 
сполучення. Досвід робо-
ти на вантажних авто 20Т, 
обов’язково закордонний 
паспорт, Чіп. Вимоги: пун-
ктуальність, старанність, 
без шкідливих звичок, 
т.+38 063-796-64-69

ВОДІЙ КАТ.Е (МІЖНА-
РОДНИК), робота у м. Дні-
прі, м. Новомосковську, м. 
Кам`янському, зателефону-
вати: +38(067)784-52-72 , 
+38(066)558-72-90

Водій, кат. В,С, Дніпров-
ському кабельному заводу 
«Енерго», місце роботи - с. 
Новоолександрівка, зателе-
фонувати: +38(095)730-70-
71, +38(098)911-41-00

ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 13 
500 грн., зателефонувати: 
+38(067)321-96-95

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

Электрик-пневматик, кат.Е 
на самосвал DAF, з/п от 
20000 грн., база находится 
на Левом берегу, звонить 
строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00 
тел. 098-970-94-05

15

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

Офіс-склад потрібні спеціа-
лісти. Можливо без досвіду 
роботи. Навчимо. До 18500 
грн, т. 097-340-37-24, 050-
626-94-32.
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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.

Автопарк Platinum Auto 
проводить набір водіїв. 
Робота на авто компа-
нії (таксі, перевезення). 
Комфортні авто Hyunday 
sonata, компенсація пали-
ва, З/П від 10000 грн/міс, 
т.+38 093-808-90-99, Карина.

АВТОСЛЕСАРЬ, на лег-
ковое СТО, р-н речпорта, 
с опытом работы от 3 лет, 
зарплата от 25000 грн.,  по-
звонить: +38(067)564-60-36

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

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

ВОДIЙ зі своїм авто 1,2-2,5 
т, з/п 20 000-50 000 грн., за-
телефонувати: +38(067)217-
66-97

ВОДИТЕЛЬ на мусоровоз, 
з/п от 18000 грн, график ра-
боты: вечернее/ночное вре-
мя, официальное оформле-
ние, место работы: Левый 
берег (район Солнечного), 
позвонить: +38(097)219-08-
08 

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.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

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

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

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

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

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

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР з ре-
монту технологічного 
обладнання, з досвідом 
роботи, місце роботи: смт 
Самарівка, Дзвонити пн.-пт., 
з 9.00 до 18.00, зателефо-
нувати: +38(0562) 36-06-18, 
+38(067)522-26-47

Зварювальник, Дніпров-
ському кабельному заводу 
«Енерго», місце роботи - с. 
Новоолександрівка, зателе-
фонувати: +38(095)730-70-
71, +38(098)911-41-00

Маляр порошковой покра-
ски, позвонить: +38(067)950-
55-00

Машиніст тепловозу, пов-
ний соціальний пакет, п’яти-
денка, доставка автобусом 
з проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

МАШИНІСТ ХОЛОДИЛЬ-
НИХ УСТАНОВОК, робота 
постійна, ми пропонуємо: 
зручний графік, соцпакет, 
гарячі обіди, спецодяг, ми 
знаходимось: м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська 32, кін-

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

полуавтомат

о/р не менее 2-х лет
график работы: с 7.00 до 18.00
цеховые условия

067-839-12-74
067-565-27-55

сборщик МК
СВАРЩИК-

Оплата
понедельная:

от грн./нед.4000р-н завода им. Бабушкина

Фабрике памятников №1
требуются:

095-340-31-05

ГРУЗЧИК-

на неполную занятость
з/п 6-8 тыс. грн.,

график: с 8:00 до 13:00

РАЗНОРАБОЧИЙ

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

Зварювальник

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Запрошуємо на роботу

( . , )вул Панікахи 15

06 - - -6 112 86 65

Касира
Продавця
Вантажника

Запрошуємо на роботу:

р-н Донецького шосе

тел. 0 - - -66 103 10 12

ОХОРОНЦІВ
ВАНТАЖНИКА
КАСИРА

р-н 12 Квартал

тел. 067-569-76-34

Грузчики

график работы:
е ь/2 ночь, 4 ы ы2 д н в ходн х

производственной линии

В связи с расширением
кондитерскому предприятию

на постоянную работу требуются:

Операторы

время: с 8.00 до 20.00, 4/4

Слесари-ремонтники
график работы:
2 день/2 ночь, 4 выходных

Разнорабочие
график работы:

е ь/2 ночь, 4 ы ы2 д н в ходн х

Хозрабочие
график работы: сутки через двое

Запрошуємо на роботу

Продавця

Звертатися за тел.

вул. 20 рок в Перемоги, 43Дi
і(Придн провськ)

0 3-145-22 879 -

Старшого
продавця

Вантажника

ОХОРОННИКА

ПРОДАВЦЯ

КАСИРА
тел. (0 ) - -66 103 10 12

вул. Калинова, 9А
Запрошуємо на роботу:

0 - - -68 583 77 97

Запрошу мо на роботує

Продавця
Продавця
гастрономії
Старшого
продавця
Кухаря
Обвальника

12 квартал, вул. Кротова

Запрошуємо на роботу

(пр. Миру, 61 А)

066-103-10-12

Продавець
Касир

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

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, на 
производство, позвонить: 
+38(067)630-08-91

Слесарь-сварщик, позво-
нить: +38(067)950-55-00

Слесаря по ремонту ста-
ночного оборудования, 
з/п от 15000 грн., позвонить: 
+38(067)633-52-40

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

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

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

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

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

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

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

цева зупинка 9 трамваю ра-
йон старого м’ясокомбінату, 
маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, за-
телефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

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

ОБРОБЛЮВАЧ (зачисник) 
металів, 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

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ, за-
телефонувати: +38(098)000-
56-20

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 прессовочной 
машины, м/р: пр. Богдана 
Хмельницкого, 222, позво-
нить: +38(098)532-28-58

Оператор станка лазер-
ной резки ЧПУ, позвонить: 
+38(067)950-55-00

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 производ-
ственной линии, график ра-
боты: 2 день/2 ночь, 4 выход-
ных, позвонить: +38(067)569-
76-34

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

Підприємству на постій-
ну роботу потрібен слю-
сар-зварювальник. Дзво-
нити в робочий час, тел: 
098 134 23 37

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

РІЗНОРОБ на виробництво, 
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

РОБІТНИК НА КОНВЕЄРНІ 
ЛІНІЇ, робота постійна, ми 
пропонуємо: зручний гра-
фік, соцпакет, гарячі обіди, 
спецодяг, ми знаходимось: 
м. Дніпро вул. Молодогвар-
дійська 32, кінцева зупинка 
9 трамваю район старого 
м’ясокомбінату, маршрутки 
22,27 - «Агро-Овен», друга 
прохідна, зателефонувати: 
+38(056)373-93-41, (067)566-
95-52

Розливальниці та фасу-
вальниці потрібні на ви-
робництво. Район вул.Бе-
регової. Оплата відрядна, 
від виробітку. П’ятиденка, 
т.+38 067-563-07-81

САНТЕХНІК, робота постій-
на, ми пропонуємо: зруч-
ний графік, соцпакет, гарячі 
обіди, спецодяг, ми знахо-
димось: м. Дніпро вул. Мо-
лодогвардійська 32, кінцева 
зупинка 9 трамваю район 
старого м’ясокомбінату, 
маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, за-
телефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

Сварщика, з/п от 15000 грн., 
позвонить: +38(067)633-52-
40

СВАРЩИК-сборщик МК, р-н 
завода им. Бабушкина, оп-
лата понедельная: от 4000 
грн./нед., о/р не менее 2-х 
лет, график работы: с 7.00 до 
18.00, цеховые условия, по-
звонить: +38(067)839-12-74 , 
+38(067)565-27-55

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

Слесари-ремонтники, гра-
фик работы: 2 день/2 ночь, 
4 выходных, позвонить: 
+38(067)569-76-34

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)(

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
для работы

в службе охраны
з/п от до грн./сутки750 1000
с предоставлением тренировок

у проф. инструкторов

На постоянную работу
в новый жилой комплекс

требуются

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

тел. 794-06-92, 067-634-15-95

Автослюсар
історобиТ

Формувальник т стаи i
Укладальники
Пекар
Кондитери

ї
Електрики
Вод кат.ВСi

ПрАТ „Дніпропетровському хліб заводу №9” потрібні:о

(вул. Ак н ва,9
р-он парка Шевченка)

i фіє

Запрошуємо на роботу

0 - - -99 429 77 92

Продавця-касира
Вантажника

Пекаря

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

0 - -( )66 108 81 78

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касир ві

Запрошуємо на роботу

пр. , 11Гагаріна 7

0 - - -99 027 29 20

ПЕКАРЯ
КУХАРЯ

Запрошуємо на роботу
вул. Набережна Перемоги, 56А

вул. Урицького, 6А

Прибиральника
095-832-30-08

Продавця
Кухаря

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

050-957-69-08

067-136-77-47

відкритої кухні
Кухарі

Піцейола
Продавці
Касири
Пекарі
До нового магазину
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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).

ТЕСЛЯ, зателефонувати: 
+38(097)956-75-74 , Вікторія

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

Токаря-расточника, з/п 
от 15000 грн., позвонить: 
+38(067)633-52-40

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

Формовщик  ручной фор-
мовки /литье  металлов/, 
Лев. Берег, опыт работы/, 
тел. 095-712-02-89

Фрезеровщика, з/п от 15000 
грн., позвонить: +38(067)633-
52-40

ШВЕЯ, зателефонувати: 
+38(098)000-56-20

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-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

16

СТОРОЖ, зателефонувати: 
+38(097)956-75-74 , Вікторія

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, для ра-
боты в службе охраны, на 
постоянную работу в новый 
жилой комплекс, з/п от 750 
до 1000 грн./сутки, с пре-
доставлением тренировок 
у проф. инструкторов, поз-
вонить: +38(099)298-71-70 , 
+38(097)662-02-62

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

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(066)103-10-12

Охоронник, пр. Героїв, 2 
(ж/м Перемога, 4), зателефо-
нувати: +38(066)108-81-78

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

18

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

Підробіток пенсіонеру 3-4 
год, т.097-323-87-21, 095-
169-35-76.

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

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

Вантажник, вул. 20 років 
Перемоги, 43Д (Прид-
ніпровськ), зателефонувати: 
+38(093)145-22-87

Вантажник, вул. Акінфієва, 
9, р-он парку Шевченка, за-
телефонувати: +38(099)429-
77-92

Вантажник, вул. Паніка-
хи, 15, зателефонувати: 
+38(066)112-86-65

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

ВАНТАЖНИК, робота по-
стійна, ми пропонуємо: 
зручний графік, соцпакет, 
гарячі обіди, спецодяг, ми 
знаходимось: м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська 32, кін-
цева зупинка 9 трамваю ра-
йон старого м’ясокомбінату, 
маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, за-
телефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

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

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

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

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

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

Предприятию пищевой
промышленности требуются

сотрудники следующих
специальностей:

Оплата высокая, район аэропорта

Тел. (056)377-82-87
(067)563-77-75

Чистка/
обработка/
сортировка рыбы
Порезка филе
Разнорабочие

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 виробництво

ЕЛЕКТРИК

конструктор
ІНЖЕНЕР-

ТЕРМІНОВО

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР
з ремонту технологічного обладнання

ОБРОБЛЮВАЧ
(зачисник) металів

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

Зварювальник

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

Кухарі
відкритої кухні

Продавці
Касири
Пекарі

0 - - -67 201 78 78

066-869-34-11

До нового магазину

На легковое СТО, р-н речпорта,
требуется

067-564-60-36

с опытом работы
АВТОСЛЕСАРЬ

от 3 лет
Зарплата

от грн.25000

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ
приглашает на работу специалистов:

Òåë. 095-230-12-22,

095-230-52-46, 096-489-45-89

Обращаться по адресу:
Левый берег - п.г.т. Слобожанский,

ул. В. Сухомлинского, 56-а (ТЕПЛИЦЫ)

ОВОЩЕВОД
работа в теплицах по уходу за
растениями и сбору огурца.
Проводится обучение

ГРУЗЧИК
погрузочно-разгрузочные работы
на овощном складе

ООО «Компания Реммарк»
приглашает на работу:

ГРУЗЧИКА
ГРУЗЧИКА
с о/р на автопогрузчике
Адреса работ :ы
ул. Янгеля, 40д, ул. Мандрыковская, 47

067-561-58-01, 067-561-58-05

ТЦ" Неоплаза"( )

Запрошуємо на роботу

Продавця

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

Охоронника

Касира

Пекаря
Кухаря

Ïðîäàâöÿ

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Êóõàðÿ

Êàñèðà

Îõîðîíöÿ

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

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

“Íîâà ðîáîòà”

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ

Çàñíîâíèê:

Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.

ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007

Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Àäðåñà:

òåë./ôàêñ:

49000, 49000, ì. Äí³ïðî,

âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,

îô³ñ 412

e-mail: t_rezerv@ukr.net

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000 Ôîðìàò À3

Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

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

ÐÎÁÎÒÀ
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+38(099)364-67-73

Слесарь-
ремонтник

(096)942-3 -492
(066)473-88-54

Предприятию требуются:

доставка транспортом

Лаборант
(с навыками электросварки)

( ы )в автоматизированн й цех
Рабочие

категории D
Водитель

(09 ) - -9 662 46 65
8 808 05 22(06 ) - -

по продажам и закупкам
с/х продукции

Менеджер

Предприятию требуются:

(067)950-55-00

Бухгалтер

Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

Слесарь-
сварщик

порошковой
покраски

Маляр

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

Г. Дніпро Любі дівчата запро-
шуємо в дружний колектив. 
У нас ви отримаєте високий 
дохід + чайові. Виплати що-
дня. Живіть гідно, а не існує. 
Життя одне! Надаємо гарне 
житло. Будемо дуже раді Вас 
бачити. Тел: 0685043191, 
0973951621

ГРУЗЧИК, адреса работы: 
ул. Янгеля, 40д, ул. Ман-
дрыковская, 47,  зателефо-
нувати: +38(067)561-58-01 , 
+38(067)561-58-05

ГРУЗЧИК, погрузочно-раз-
грузочные работы на овощ-
ном складе, обращаться по 
адресу: Левый берег - п.г.т. 
Слобожанский, ул. В. Сухом-
линского, 56-а (ТЕПЛИЦЫ), 
позвонить: +38(095)230-
12-22 , +38(095)230-52-46 , 
+38(096)489-45-89

ГРУЗЧИК, с о/р на автопо-
грузчике, адреса работы: 
ул. Янгеля, 40д, ул. Ман-
дрыковская, 47,  зателефо-
нувати: +38(067)561-58-01 , 
+38(067)561-58-05

Грузчики, время: с 8.00 
до 20.00, 4/4, позвонить: 
+38(067)569-76-34

Грузчики, м/р: пр. Богдана 
Хмельницкого, 222, позво-
нить: +38(098)532-28-58

ГРУЗЧИКИ, Место работы: 
Правый берег, пр-т Б. Хмель-
ницкого, 154 (р-н старого ав-
торынка), оплата высокая, 
понедельная, позвонить: 
+38(050)305-87-87, Валерий

ГРУЗЧИКИ, на мебельный 
склад, з/п 11000 грн., гр/р: 
пн.-пт., с 9.00 до 18.00, м/р: 
р-он 12 квартала (автобазар), 
ул. Героев Сталинграда 152 
А, позвонить: +38(096)002-
01-10

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

Грузчики-комплектовщи-
ки, з/п до 15 000 грн., место 
работы: Левый берег, ж/м 
Фрунзенский, +38(067)632-
94-99 вайбер, +38(066)115-
60-65, Мария

ГРУЗЧИК-РАЗНОРАБОЧИЙ, 
на неполную занятость, 
з/п 6-8 тыс. грн., график: с 
8:00 до 13:00, позвонить: 
+38(095)340-31-05

ДВІРНИКИ, з/п 5500 - 6000 
грн. за 15 змін, спецодяг, 
соц. пакет, зателефону-
вати: +38(067)507-94-95 , 
+38(096)228-65-85

ДВІРНИКИ, повна або не-
повна зайнятість, з/п 3500 - 
6000 грн., зателефонувати: 
+38(067)233-80-23

ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 13 
500 грн., зателефонувати: 
+38(067)321-96-95

КАРТОНЩИКИ, з/п 5500 
- 6000 грн. за 15 змін, 
спецодяг, соц. пакет, зателе-
фонувати: +38(067)507-94-
95 , +38(096)228-65-85

Ночная уборщица, гра-
фик работы 2/2 с 20:00, з/п 
от 6000 грн., Левый берег, 
ТЦ «Вавилон», позвонить: 
+38(093)195-10-23

ОВОЩЕВОД, работа в те-
плицах по уходу за растения-
ми и сбору огурца, проводит-
ся обучение, обращаться по 
адресу: Левый берег - п.г.т. 
Слобожанский, ул. В. Сухом-
линского, 56-а (ТЕПЛИЦЫ), 
позвонить: +38(095)230-
12-22 , +38(095)230-52-46 , 
+38(096)489-45-89

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬ-
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ, за-
телефонувати: +38(098)000-
56-20

ПАКУВАЛЬНИКИ візків, з/п 
5500 - 6000 грн. за 15 змін, 
спецодяг, соц. пакет, зателе-
фонувати: +38(067)507-94-
95 , +38(096)228-65-85

ПАЛЛЕТИРОВЩИЦЫ /ки, 
Место работы: Правый бе-
рег, пр-т Б. Хмельницкого, 
154 (р-н старого авторынка), 
оплата высокая, понедель-
ная, позвонить: +38(050)305-
87-87, Валерий

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК, 
терміново, кондитерському 
підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, ро-
бота постійна, ми пропону-
ємо: зручний графік, соцпа-
кет, гарячі обіди, спецодяг, 
ми знаходимось: м. Дніпро 
вул. Молодогвардійська 32, 
кінцева зупинка 9 трамваю 
район старого м’ясокомбіна-
ту, маршрутки 22,27 - «Агро-
Овен», друга прохідна, зате-
лефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

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, 
спецодяг, соц. пакет, зателе-
фонувати: +38(067)507-94-
95 , +38(096)228-65-85

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, повна 
або неповна зайнятість, з/п 
3500 - 6000 грн., зателефо-
нувати: +38(067)233-80-23

Прибиральниця, пр. Ге-
роїв, 11, зателефонувати: 
+38(063)198-68-90

Разнорабочие, график ра-
боты: 2 день/2 ночь, 4 выход-
ных, позвонить: +38(067)569-
76-34

РІЗНОРОБИ, зателефону-
вати: +38(097)956-75-74 , Ві-
кторія

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

Терміново! На Сло’вян-
ский базар потрібна при-
биральниця 0961964669, 
0509191378

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

Уборщица, в мясной мага-
зин, з/п - 450 грн./день, место 
работы: Правый, Левый бе-
рег, позвонить: +38(050)361-
27-96 , +38(097)584-56-
73 , +38(066)955-10-52 , 
+38(097)277-32-64

Укладальники, зателефо-
нувати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

Хозрабочие, график ра-
боты: сутки через двое, 
р-н 12 Квартал, позвонить: 
+38(067)569-76-34

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

ШВЕЯ, зателефонувати: 
+38(098)000-56-20

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

Р О Б О Т А

тел. 0 - - -99 508 32 38

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар

СПОРТЗАЛ «РЕЖИМ»
ищет

НОЧНУЮ УБОРЩИЦУ!
График работы 2/2 с 20:00

Зарплата от 6000 грн.
Левый берег ТЦ «Вавилон»

093-195-10-23 АННА
Обращаться за номером:

Требуются:

ПАЛЛЕТИРОВЩИЦЫ
ГРУЗЧИКИ
Место работы: Правый берег,

пр-т Б. Хмельницкого, 154
(р-н старого авторынка)

ОПЛАТА ВЫСОКАЯ,

ПОНЕДЕЛЬНАЯ

050-305-87-87, Валерий

/ки

На виробництво з
переробки скла та
дзеркал потрібні:

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

ÎÏÅÐÀÒÎÐÈ
×ÏÓ

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ

Ð ÇÀËÜÍÈÊÈ
ÑÊËÀ

I

ÂÎÄ²É ÊÀÒ.Å
(Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÊ)

Робота у м. Дніпрі,
м. Новомосковську,
м. Кам`янському

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
Ç ËÎÃ ÑÒÈÊÈ²

ÏÐÎÃÐÀÌ²ÑÒ 1Ñ
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ÐÎÁÎÒÀВакансії обласної служби зайнятості

Вакансії Павлоградського 
міськрайонного центру за-
йнятості

Водій автотранспортних 
засобів, з/п 13 738 грн. керу-
вання автотранспортним за-
собом  марки ВАЗ 2106, На-
явність прав водія категорії В 
С D. Додаткова інформація 
за телефоном: (0563)26 95 
16.

Дніпровський міський 
центр зайнятості

За більш детальною інфор-
мацією за кожною із наве-
дених вакансій звертатися 
за телефоном (056)734-94-
59, (067)755-50-64.

Бухгалтер (з дипломом ма-
гістра), з/п 8 000 грн. Веден-
ня бухгалтерського обліку, 
перевірка фінансової звітно-
сті. Володіння програмою «1-
С». Додаткова інформація за 
телефоном: (056)734-94-59.

Бухгалтер, з/п 7 288,5 грн. 
Знання бухгалтерського об-
ліку в бюджетній установі. 
Вміння вести бухгалтерський 
облік товарно-матеріальних 
цінностей, основних засо-
бів, програми «UA-бюджет», 
програми «M.E.Doc», казна-
чейської програми «Клієнт 
Казначейства - Казначей-
ство».  Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Вантажник, з/п 12 000 грн. 
Місце роботи: Самарський 
район, Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Викладач професійно-тех-
нічного навчального закла-
ду, з/п 6 500 грн. Викладач 
англійської мови. Довідки за 
телефоном: (056)734-94-59.

Вихователь дошкільного 
навчального закладу, з/п 6 
500 грн. Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Водій навантажувача, з/п 
8 100 грн. Навантажувальні 
роботи колісних пар рухомо-
го складу, матеріалів та зап-
частин. Інформація за теле-
фоном: (056)734-96-56.

Водій трамвая, з/п 10 000 
грн. Додаткова інформація 
за телефоном: (056) 734-94-
59.

Водій тролейбуса, з/п 15 
738 грн. Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Волочильник дроту, з/п 9 
000 грн. Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Газозварник, з/п 10 000 грн. 
Газозварник з відрядною 
оплатою. Місце роботи: Са-
марський район, структурний 
підрозділ «Нижньодніпров-
ська дистанція колії». Довід-
ки за телефоном: (056)734-
94-59.

Двірник, з/п 6 200 грн. Міс-
це роботи -  Соборний р-н. 
Забезпечення робочим одя-
гом та взуттям . Прибиран-
ня закріпленої території, в 
осінній період підмітання і 
винесення опалого листя. У 
зимовий період очищення 
від снігу і льоду тротуарів та 
пішохідних доріжок, під час 
ожеледиці посипання піском 
доріжок. Інформація за теле-
фоном: (056)734-96-56.

Експедитор (перевезення 
пошти), ВІЙСЬКОВА ЧА-
СТИНА А2326, з/п 13 000 
грн. Супровід фельдєгер-
ської пошти. Вхід до військо-
вої частини через КПП, яке 
розташоване по вул. Чиче-
ріна. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.

Електрогазозварник, з/п 9 
400 грн. Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Електрозварник ручного 
зварювання, з/п 15 000 грн. 
Електрозварник сталевих 
труб, можливі відрядження 
на 1-2 дні 1 раз на місяць, 
графік роботи: 08:00-17:00. 
Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.

Електромеханік елек-
трозв’язку, з/п 8 251 грн. Ро-
бота пов’язана з підійманням 
на висоту, оперативне об-
слуговання і ремонт діючих 
електроустановок напругою 
127В і вище змінного струму і 
110 В постійного струму, а та-
кож монтажні та налагоджу-
вальні роботи. Довідки за 
телефоном: (056)734-94-59.

Електромонтер з експлуа-
тації електролічильників, 
з/п 8 500 грн. Досвід роботи. 
Довідки за телефоном: (056) 
734-94-59.

Електромонтер з експлуа-
тації розподільних мереж, 
з/п 11 232 грн. Бажано досвід 
роботи. Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Електромонтер з обслу-
говування електроустно-
вок, з/п 10 600 грн. Робота 
в розподільних пристроях 
без зняття напруги до 1000в, 
оперативні переключення 
в РУ-0,4кв, 6кв, 35кв, з до-
пуском  4 групи з електробез-
пеки. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)734-96-
60.

Зварник, з/п 18 000 грн. 
ОБОВ’ЯЗКОВО телефону-
вати перед відвідуванням 
підприємства. Зварювання 
деталей, виготовити і випу-
стити якісну продукцію; пра-
цювати, як прописано в пла-
ні технологічної підготовки; 
планувати терміни та обсяги 
робіт; аналізувати технології 
роботи. За більш детальною 
інформацією звертатися до 
відділу рекрутингу за теле-
фоном: (067)755-50-64.

Інженер з пожежної безпе-
ки, з/п 12 000 грн. Довідки за 
телефоном: (056)734-94-59.

Інженер-конструктор, з/п 
10 000 грн. Освіта вища 
(ДНУЗТ), факультет «Тран-
спортна інженерія». Інженер 
- конструктор на підприєм-
ство з ремонту вантажних і 
пасажирських вагонів.

Інженер-технолог, з/п 11 986 
грн. Обстежує вулиці міста 
для визначення інтенсив-
ності руху автотранспорту та 
пішоходів. Здійснює розраху-
нок режимів роботи локаль-
них світлофорних об’єктів. 
Створює керуючі програми 
розподілу транспортних по-
токів. Здіснює моніторинг ро-
боти світлофорних об’єктів в 
системі АСКДР Дніпро. Скла-
дає технічну документацію, 
змінює режими роботи світ-
лофорних об’єктів. Довідки 
за телефоном: (056)734-94-
59.

Інкасатор-водій автотран-
спортних засобів, з/п 7 500 
грн. Наявність категорії В,С. 
додаткова інформація за те-
лефоном: (067)755-50-64.

Касир квитковий, з/п 6 
100 грн. Продаж квитків на 
автобуси через автостан-
цію. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.

Кондитер, з/п 8 000 грн. 
Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.

Кондуктор громадсько-
го транспорту, з/п 6 428 
грн. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.

Лицювальник-плиточник, 
з/п 9 000 грн. Вахтовий ме-
тод роботи, робота на буді-
вельних майданчиках, мати 
досвід роботи на будівни-
цтві. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59. 

Лікар ветеринарної меди-
цини, з/п 8 500 грн. Знання 
терапії маленьких домашніх 
тварин. Проведення різнома-
нітних маніпуляцій (хірургічні 
операції легкої складності).
Знання УЗД. Заробітна плата 
за результатами співбесіди. 
Попередньо телефонувати. 
Додаткова інформація за те-
лефоном: (056)734-96-60.

Лікар з ультразвукової ді-
агностики, з/п 6 350 грн. 
Робота в рамках амбула-
торного прийому, виконання 
ультразвукових досліджень, 
дотримання сан-епід. режи-
му. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)734-94-59.

Лікар загальної практи-
ки-сімейний лікар, з/п 8 
000 грн. Медичне обслуго-
вування здобувачів освіти та 
працівників училища. Веде 
лікарську документацію. До-
даткова інформація за теле-
фоном: (056)734-96-60.

Лікар-стоматолог, з/п 6 700 
грн. Додаткова інформація 
за телефоном: (095)752-02-
80.

Логопед, з/п 7 000 грн. Довід-
ки за телефоном: (056)734-
94-59.

Маляр, з/п 14 000 грн. Маляр 
ґрунтує, фарбує вантажний 
вагон. Виготовляє і наносить 
трафарети. Довідки за теле-
фоном: (056)734-94-59.

Машиніст дорожньо-буді-
вельних машин, з/п 12 000 
грн. Робота на будівельних 
майданчиках. Наявність по-
свідчення тракториста-ма-
шиніста з відкритими катего-
ріями А, С, Д, Е, Г. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)734-94-59.

Машиніст екскаватора, з/п 
9 004 грн. За більш деталь-
ною інформацією звертатися 
до відділу рекрутингу за те-
лефоном: (067)755-50-64.

Машиніст крана автомо-
більного, з/п 6 700 грн. Мож-
ливість відряджень. Довідки 
за телефоном: (056)734-94-
59.

Машиніст холодильних 
установок, з/п 9 000 грн. 
Обслуговування та ремонт 
холодильного устаткування 
комплексу по забою та пере-
робці птиці. Довідки за теле-
фоном: (056)734-94-59.

Механік з ремонту тран-
спорту, з/п 7 000 грн. Вироб-
ництво спецтехніки, збірка 
редукторів та вузлів, нала-
годження механізмів. Додат-
кова інформація за телефо-
ном: (067)755-50-64 відділ 
рекрутингу.

Механік, В/Ч Т0120, з/п 10 
000 грн. Військовозобов’я-
зані віком до 35років ,по-
винні знати вимоги статутів 
ЗСУ та законів України, інші 
нормативні документи ,що 
стосуються їх професійної 
діяльності. За інформацією 
звертатись за телефоном: 
734-94-59.

Оператор поштового зв’яз-
ку, з/п 7 000 грн. Приймати 
та видавати відправлення. 
Розповідати про  послуги 
та продавати їх. Приймати 
комунальні платежі (досвід 
роботи за касовим апара-
том буде великим плюсом). 
Додаткова інформація за 
телефоном: (056)34-96-60, 
(067)755-50-64.

Оператор телекомунікацій-
них послуг, з/п 8 750 грн. 
Консультативна підтримка 
респондентів; Грамотна усна/
письмова українська мова 
(вільне володіння). Знання 
ПК. Уважність, неконфлік-
тність, бажання працювати і 
розвиватись. За додатковою 
інформацією звертатись за 
телефоном: (056)734-94-59.

Педагог соціальний, з/п 8 
205 грн. Забезпечує соціаль-
но-педагогічний патронаж 
дітей та молоді в системі 
освіти, сприяє взаємодії на-
вчального закладу з інши-
ми соціальними служба-
ми. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.

Педагог-організатор, з/п 6 
500 грн. 0,5 ставки + допла-
та. Додаткова інформація по 
телефону: (056)734-96-60.

Пекар, з/п 11 660 грн. Стар-
ший пекар. Довідки за теле-
фоном: (056)734-94-59.

Підсобний робітник, з/п 6 
800 грн. Наявність санітарної 
книжки. Мийка і своєчасне 
подання чистої тари комп-
лексу по забою та переробки 
птиці, ремонт піддонів. Теле-
фон для довідки (056)734-
94-59.

Прибиральник виробни-
чих приміщень, з/п 7 300 
грн. Мийка цехів та облад-
нання на комплексі по забою 
та переробці птахів. Наяв-
ність медичної книжки. Місце 
проведення робіт район ста-
рого м’ясокомбінату, кінцева 
зупинка 9 трамваю, друга 
прохідна. Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Режисер-постановник, з/п 
12 816 грн. Довідки за теле-
фоном: (056)734-94-59.

Рентгенолаборант, з/п 7 000 
грн. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.

Робітник ритуальних по-
слуг, з/п 8 600 грн. Місто 
роботи: Самарський р-н, кла-
довище по вул. Бехтєрєва 
20-а. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.

Садівник, з/п 6 700 грн. До-
гляд за територією (покос 
трави, зрізка гілок дерев, об-
різка кущів, тощо), володіння 
інструментом - лотокоса та 
бензопилою. Довідки за те-
лефоном: (056)734-94-59.

Сестра медична (брат ме-
дичний) з дієтичного хар-
чування, з/п 8 600 грн. Скла-
дання меню-розкладок, за-
кладка продуктів харчуван-
ня, перевірка норм виходу 
готових страв, проведення 
бракеражу готової продукції, 
забезпечення дотримання 
санітарно-епідемічного ре-
жиму в приміщеннях харчоб-
локу. Додаткова інформація 
за телефоном: (056) 734-94-
59.

Складальник верху взут-
тя, з/п 7 000 грн. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056) 734-94-59.

Слюсар з механоскла-
дальних робіт, з/п 12 000 
грн. Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Слюсар із складання ме-
талевих конструкцій, з/п 
15 000 грн. ОБОВ’ЯЗКОВО 
телефонувати перед від-
відуванням підприємства, 
Виконує ремонт, монтаж, 
демонтаж, випробування, 
регулювання і налагодження 
особливо складного устатку-
вання. За більш детальною 
інформацією звертатися до 
відділу рекрутингу за теле-
фоном: (067)755-50-64.

Слюсар-інструментальник, 
з/п 10 000 грн. Ремонт прес-
форм. Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Слюсар-сантехнік, з/п 9 000 
грн. Сантехнік. Роботи прохо-
дять на будівельних майдан-
чиках, працівники повинні 
мати досвід роботи на будів-
ництві та відповідну кваліфі-
кацію, посвідчення. Довідки 
за телефоном: (056)734-94-
59.

Статистик медичний, з/п 
8 500 грн. За інформацією 
(056)734-94-59.

Технолог, з/п 11 000 грн. 
Технолог харчової продукції 
(м’ясо). Контроль техноло-
гічних операцій, температур-
них режимів і якості продук-
ції. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.

Токар, з/п 10 000 грн. При-
ймемо на роботу до ремонт-
ної служби - токаря. Оплата 
праці погодинна. Довідки за 
телефоном: (056)734-94-59. 
Графік роботи - п’ятиденка з 
початком зміни о 7:00.

Швачка, з/п 7 000 грн. По-
шив мішків великої місткості. 
Виробництво знаходиться 
за адресою вул. Каспійська, 
2. Довідки за телефоном: 
(056)734-94-59.


