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ÐÎÁÎÒÀ
№36 (751) 15.09.2021 - 21.09.2021  

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

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

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

Звоните: 067-699-61-56, Мария

ÊÀÑÑÈÐÛ È ÁÓÔÅÒ×ÈÊÈ

В столовую требуются:

ÏÎÂÀÐÀ ìÿñíîãî è
ãîðÿ÷åãî öåõà

Óñëîâèÿ:
- áåñïëàòíîå ïèòàíèå
- âûïëàòà ç/ï 2 ðàçà â ìåñÿö

5/2 с 7:00 до 16:00 или 1/3 с 7:00 до 7:00
ЗП 6200 грн (на руки)

5/2 с 6:00 до 16:00 или 1/3 с 7:00 до 7:00
ЗП 8100 - 9200 грн (на руки)

Левый берег, ул.Каштановая, 35 (Интерпайп НТЗ)
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АКТУАЛЬНО! Робота, підро-
біток в офісі для молодих лю-
дей, 18+. Можливо – без дос-
віду роботи. Графік гнучкий. 
Дохід до 15 000 грн в місяць, 
т.050-779-54-45.

Работа студентам, з/п от 
6000 грн., свободный гра-
фик, карьерный рост, сроч-
но!, 5 вакантных мест, Ев-
гений Анатольевич, поз-
вонить: +38(056)789-08-
03 , +38(063)841-54-99 , 
+38(050)903-79-83

01

Повна зайнятість або підробі-
ток для пенсіонерів ВСУ, МВД, 
т.096-494-93-13, 066-305-79-
92.

02

Інженер з охорони пра-
ці, 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

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 робо-
ти: смт Самарівка, Дзвонити 
пн.-пт., з 9.00 до 18.00, зателе-
фонувати: +38(0562) 36-06-18, 
+38(067)522-26-47

03

Бухгалтер, позвонить: 
+38(067)950-55-00

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

ПРОГРАМІСТ 1С, робота у 
м. Дніпрі, м. Новомосковську, 
м. Кам`янському, зателефо-
нувати: +38(067)784-52-72 , 
+38(066)558-72-90

05

Потрібен класичний офісний 
працівник. Кар’єрний ріст. Зро-
стаючий дохід, до 20 000грн, 
т.096-494-93-13, 066-305-79-
92.

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.

Шукаю інтелигентну жінку. 
Уютний офіс. Гнучкий графік 
роботи можливий. До 18 тис. 
грн, т.068-391-14-50.

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’ясо-
комбінату, маршрутки 22,27 - 
«Агро-Овен», друга прохідна, 
зателефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

10

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

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

МЕНЕДЖЕР З ЛОГІСТИКИ, 
робота у м. Дніпрі, м. Ново-
московську, м. Кам`янському, 
зателефонувати: +38(067)784-
52-72 , +38(066)558-72-90

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

Потрібен особистий поміч-
ник(ця) керівнику  Гнучкий 
графік роботи.Офіс. Навчу.  
До 18 тис. грн, т.096-301-46-
66.

11

Підробіток 4-5 годин. До 600 
грн. в день, т.098-438-91-49, 
099-209-09-01.

В магазин «Домовичок» потрі-
бен продавець-консультант. 
Р-н Титова, зателефонувати: 
+38(067)742-59-41

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

Касир, вул. Робоча, 67, зате-
лефонувати: +38(099)508-32-
38

Касир, Донецьке шосе, зате-
лефонувати: +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, зателе-
фонувати: +38(066)103-10-12

Касир, р-н Парус-Комунар, 
зателефонувати: +38(067)622-
78-78

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

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

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

( , )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

(066) 376-40-64, (098) 376-40-64

Зарплата висока, своєчасна. Два рази на м сяць.і
і іПовний соціальний пакет. Оф ц йне працевлаштування.

дреса:Наша а м. Дн про, вул. Ун версальна, 10i idvrb.com.ua

АТ «Дніпровагонрембуд»
у зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва

запрошує на працевлаштування:

Складачів поїздів
Машиністів крана
Слюсарів-ремонтників
Малярів
Газорізальників
Електрозварників
Слюсарів з ремонту рухомого складу та інших

з/п грн. за 15 змін

СПЕЦОДЯГ, СОЦ. ПАКЕТ
5500 - 6000

Деталі за номером тел. (067)507-94-95 067 3 80-23, ( )22 -

з/п грн. за 15 змін

СПЕЦОДЯГ, СОЦ. ПАКЕТ
5500 - 6000

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
ПЕРСОНАЛ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ:

ДВІРНИКІВ
ПАКУВАЛЬНИКІВ

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ
візків

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-

На роботу потрібен

ПЛАВИЛЬНИК
металів та сплавів

з/п від 20 000 грн.
Київська обл., Вишгородський район

ТОВ «МП АЛЬЯНС»

(096)965-18-18
(067)918-80-49

Предприятию требуются:

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

м/р: с. Партизанское,
Днепровский район

доставка транспортом
предприятия

ГРУЗЧИКИ

(099)389-70-94, (068)818-78-02

На производство поролона требуются:

ГРУЗЧИКИ
РЕЗЧИК ПОРОЛОНА

ПОКЛЕЙЩИК
район 12 квартала, график 2/2, без ночных смен

ЗП 12000-20000 в зависимости от вакансии
официальное оформление

Мебельному предприятию
требуются:

Швеи
ы

Мебельщики
Реставратор

(067)344-60-55, (067)344-8470

М/р: низ пр.Поля или р-н ДМЗ
Есть доставка для иногородних

З/п 12000-20000 грн.
официальное оформление

Предприятию требуются:

(067)950-55-00

Бухгалтер

Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

Слесарь-
сварщик

порошковой
покраски

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

КУХАР на мангал, зателефо-
нувати: +38(097)956-75-74 , 
Вікторія

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

Кухар, вул. Набережна Пере-
моги, 56А, вул. Урицького, 6А, 
зателефонувати: +38(095)832-
30-08

Кухар, вул. Робоча, 67, зате-
лефонувати: +38(099)508-32-
38

Кухар, Донецьке шосе, зате-
лефонувати: +38(066)103-10-
12

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

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

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

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

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

Кухар, ТЦ «Неоплаза», зате-
лефонувати: +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, зателе-
фонувати: +38(097)956-75-74 , 
Вікторія

Кухонные работники, поз-
вонить: +38(096)626-04-02 , 
+38(099)742-21-27

Мойщик черной посуды, в 
ресторан The Loft gastropub, 
находимся в ТЦ Мост сити 
2 этаж и ТЦ Пассаж 5 этаж, 
график 2/2 с 10:00 до 22:00, 
ставка в час 35 грн. (чистыми), 
позвонить: +38(067)402-05-35

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

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

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

Пекар, вул. Робоча, 67, зате-
лефонувати: +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-Комунар, 
зателефонувати: +38(067)622-
78-78

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

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

Касир, ТЦ «Неоплаза», зате-
лефонувати: +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 нового магазину, 
зателефонувати: +38(050)957-
69-08 , +38(067)136-77-47

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

Підробіток. Дохід до 500 грн. 
в день, т.067-793-07-89, 050-
629-80-66.

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, зателе-
фонувати: +38(068)583-77-97

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

Продавець, вул. 20 років Пе-
ремоги, 43Д (Придніпровськ), 
зателефонувати: +38(093)145-
22-87

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

Продавець, вул. Набереж-
на Перемоги, 56А, вул. Ури-
цького, 6А, зателефонувати: 
+38(095)832-30-08

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

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

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

Продавець, пр. Героїв, 2 (ж/м 
Перемога, 4), зателефонувати: 
+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 «Неоплаза», 
зателефонувати: +38(068)071-
42-28 , +38(050)957-69-08

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

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

Продавець-консультант, Сі-
чеславська набережна, 33, за-
телефонувати: +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 нового магазину, 
зателефонувати: +38(050)957-
69-08 , +38(067)136-77-47

Продавці-консультанти, у 
зв’язку із відкриттям нового 
магазину на постійну роботу, 
гнучкий графік, офіційне пра-
цевлаштування, своєчасна 
заробітна плата, м/р: Проспект 
Калнишевського 1А, Проспект 
Богдана Хмельницкого 113, 
вул. Максима Дія 21-б, зате-
лефонувати: +38(093)170-
75-58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

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

Старший продавець, 12 квар-
тал, вул. Кротова, зателефону-
вати: +38(068)583-77-97

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

Терміново! Співробітник для 
прийому дзвінків та замов-
лень, т. 067-560-92-36.                

Торговые агенты в круп-
ную компанию, з/п от 8000 
грн., карьерный рост, гиб-
кий график, Срочно!, поз-
вонить: +38(056)789-08-03 , 
+38(063)841-54-99 , Евгений 
Анатольевич.
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Заведующий производ-
ством, в школы и сады города, 
позвонить: +38(096)626-04-02 , 
+38(099)742-21-27

КАССИРЫ И БУФЕТЧИКИ, 
график работы: 5/2 с 7:00 
до 16:00 или 1/3 с 7:00 до 
7:00, з/п 6200 грн. (на руки) , 
Левый берег, ул.Каштановая, 
35 (Интерпайп НТЗ), условия: 
бесплатное питание, выплата 
з/п 2 раза в месяц, звоните: 
+38(067)699-61-56 , Мария

Кондитер, в кондитерський 
цех, з/п 700-900 грн./зміна, 
теплий, затишний цех, злаго-
джений колектив, гарячі обі-
ди за рахунок підприємства, 
своєчасна оплата праці, з/п 
2 рази в місяць, оф. оформ-
лення, соцпакет, місце робо-
ти: вул. Ударників, 54, теле-
фонувати: пн.-пт., з 9:00 до 
18:00, +38(099)675-57-50 , 
+38(097)241-52-43

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

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.

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

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

График 2/2 с 10:00 до 22:00
ставка в час 35 грн (чистыми)

(067)402-05-35

Находимся в ТЦ Мост сити,
2 этаж и ТЦ Пассаж, 5 этаж

М КОЙЩИ
в ресторан

The Loft gastropub

черной посуды

067-565-02-49
Татьяна Анатольевна

Предприятию
требуется:

Электрик
с о/р от 3-х лет

частичная занятость

з/п договорная

В ХИМЧИСТКУ
на ул. Аржанова, 2

требуется

ОПЕРАТОР
на машину химчистки

097-325-74-76
095-314-68-04
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ВОДIЙ зі своїм авто 1,2-2,5 т, 
з/п 20 000-50 000 грн., зателе-
фонувати: +38(067)240-14-18

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

ВОДИТЕЛЬ на мусоровоз, з/п 
от 18000 грн, график работы: 
вечернее/ночное время, офи-
циальное оформление, ме-
сто работы: Левый берег (ра-
йон Солнечного), позвонить: 
+38(097)219-08-08 

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

Водитель, 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

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

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

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

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

Электрик-пневматик, кат.Е 
на самосвал DAF, з/п от 20000 
грн., база находится на Левом 
берегу, звонить строго пн.-пт. с 
9.00 до 17.00 тел. 098-970-94-
05
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Волочильник дроту, кат. В,С, 
Дніпровському кабельному за-
воду «Енерго», місце роботи - 
с. Новоолександрівка, зателе-
фонувати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

Газорізальники, зарплата 
висока, своєчасна, два рази 
на місяць, повний соціаль-
ний пакет, офіційне працев-
лаштування, наша адреса: 
dvrb.com.ua м. Днiпро, вул. 
Унiверсальна, 10, зателефо-
нувати: +38(066)376-40-64 , 
+38(098)376-40-64

Гальваник, відділ кадрів ДП 
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізька, 
22, каб.14, зателефонувати: 
+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 (МАРМЕ-
ЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІН-
КИ), терміново, кондитерсько-
му підприємству, м. Днiпро, 
вул. Океанська, 4, зателефо-
нувати: +38(050)489-77-93

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

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

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

Пекарь, в кондитерський цех, 
бажано чоловік, з/п 700-900 
грн./зміна, теплий, затишний 
цех, злагоджений колектив, 
гарячі обіди за рахунок під-
приємства, своєчасна оплата 
праці, з/п 2 рази в місяць, оф. 
оформлення, соцпакет, міс-
це роботи: вул. Ударників, 54, 
телефонувати: пн.-пт., з 9:00 
до 18:00, +38(099)675-57-50 , 
+38(097)241-52-43

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

Повар, в кейтеринговую ком-
панию, в Центре, гр./р.: 3/3, 
позвонить: +38(096)626-04-02 
, +38(099)742-21-27

ПОВАРА мясного и горяче-
го цеха, график работы: 5/2 с 
6:00 до 16:00 или 1/3 с 7:00 до 
7:00, з/п 8100 - 9200 грн. (на 
руки), Левый берег, ул.Кашта-
новая, 35 (Интерпайп НТЗ), 
условия: бесплатное питание, 
выплата з/п 2 раза в месяц, 
звоните: +38(067)699-61-56 , 
Мария

Повара, позвонить: 
+38(096)626-04-02 , 
+38(099)742-21-27

Посудомойщица в кафе, 
центр, з/п 400 грн. в день, по-
звонить: +38(068)555-91-91

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

Формувальники тiста, зате-
лефонувати: +38(056)794-06-
92 , +38(067)634-15-95
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Комірник, пр. Героїв, 11, зате-
лефонувати: +38(063)198-68-
90

Робота, додатковий заро-
біток. Офіс-склад. До 5 тис. 
грн на тиждень, т.067-682.
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Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чесний, 
порядний. Досвід роботи 
на груз. DAF, Scania, приче-
пи-тенти (штора), двадцятки. 
Повна зайнятість, по Україні. 
Достойна З/П, +38 095-286-
51-99, пн-птн 8:00-16:00, Іри-
на.

АВТОСЛЕСАРЬ, на легковое 
СТО, р-н речпорта, с опытом 
работы от 3 лет, зарплата 
от 25000 грн.,  позвонить: 
+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

Дробильник пластику, на 
виробництво ПВХ профілю, 
Лівий берег, район авторинку, 
доставка на/з роботи, комп-
лексне харчування, зателефо-
нувати: +38(098)692-76-48

ЕЛЕКТРИК, 5,6 розряду, з до-
свідом 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

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

Електроерозіоніст відділ ка-
дрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Кри-
ворізька, 22, каб.14, зателе-
фонувати: +38(0562)33-67-01 
, +38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

Електрозварники, зарплата 
висока, своєчасна, два рази 
на місяць, повний соціаль-
ний пакет, офіційне працев-
лаштування, наша адреса: 
dvrb.com.ua м. Днiпро, вул. 
Унiверсальна, 10, зателефо-
нувати: +38(066)376-40-64 , 
+38(098)376-40-64

Електромонтер, кат. В,С, Дні-
провському кабельному заво-
ду «Енерго», місце роботи - с. 
Новоолександрівка, зателе-
фонувати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

Електромонтер, 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

Електромонтери, відділ ка-
дрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Кри-
ворізька, 22, каб.14, зателе-
фонувати: +38(0562)33-67-01 
, +38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР з ремонту 
технологічного обладнання, 
з досвідом роботи, місце ро-
боти: смт Самарівка, Дзвонити 
пн.-пт., з 9.00 до 18.00, зателе-
фонувати: +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

Маляри, зарплата висока, 
своєчасна, два рази на мі-
сяць, повний соціальний пакет, 
офіційне працевлаштування, 
наша адреса: dvrb.com.ua м. 
Днiпро, вул. Унiверсальна, 10, 
зателефонувати: +38(066)376-
40-64 , +38(098)376-40-64

Машиніст мийної маши-
ни, 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

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

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

т
р

е
б

у
т

с
я

:
е

ØÂÅß

098-432-43-88

на производство кожгалантереи
пошив сумок( )

Район работ :ы
График работы:

ж/м Тополь-2
с 8:00 до 17:00,

сб., вс. - выходные

З/П от 15000 до 20000 грн.

График 2/2 с 08:00 до 20:00

Пт и Сб до 22

ставка в час 35 грн (чистыми)

(067)402-05-35

Уборщица

находимся в ТЦ Пассаж,
5 этаж

в ресторан
The Loft gastropub

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ
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Робочий на виробництво 
ПВХ профілю, Лівий берег, 
район авторинку, доставка 
на/з роботи, комплексне хар-
чування, зателефонувати: 
+38(098)692-76-48

Розливальниці та фасуваль-
ниці потрібні на виробни-
цтво. Район вул. Берегової. 
Оплата відрядна, від виро-
бітку. П’ятиденка, т.+38 067-
563-07-81.

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

Сварщик, з/п от 15000 грн., по-
звонить: +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

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТ-
НИКИ дерев’яних піддонів, 
з/п 15000-18000 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

Складачі поїздів, зарплата 
висока, своєчасна, два рази 
на місяць, повний соціаль-
ний пакет, офіційне працев-
лаштування, наша адреса: 
dvrb.com.ua м. Днiпро, вул. 
Унiверсальна, 10, зателефо-
нувати: +38(066)376-40-64 , 
+38(098)376-40-64

Скрутчик дроту, кат. В,С, Дні-
провському кабельному заво-
ду «Енерго», місце роботи - с. 
Новоолександрівка, зателе-
фонувати: +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

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

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

Слесарь 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 рухомо-
го складу, повний соціальний 
пакет, п’ятиденка, доставка 
автобусом з проспекту Прав-
ди, місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Машиніст крану, 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

Водій, 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

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

Машиністи крана, зарплата 
висока, своєчасна, два рази 
на місяць, повний соціаль-
ний пакет, офіційне працев-
лаштування, наша адреса: 
dvrb.com.ua м. Днiпро, вул. 
Унiверсальна, 10, зателефо-
нувати: +38(066)376-40-64 , 
+38(098)376-40-64

Мебельщики, м/р: низ пр. 
Поля или р-н ДМЗ, есть до-
ставка для иногородних, 
з/п 12000-20000 грн., офи-
циальное оформление, поз-
вонить: +38(067)344-60-55 , 
+38(067)344-8470

Механік-енергетик, 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

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 ВЫШИВАЛЬНО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ, зателе-
фонувати: +38(098)000-56-20

Оператор екструдера, кат. 
В,С, Дніпровському кабель-
ному заводу «Енерго», місце 
роботи - с. Новоолександрівка, 
зателефонувати: +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00

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

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

ОПЕРАТОР, на машину хим-
чистки, ул. Аржанова, 2, по-
звонить: +38(097)325-74-76 , 
+38(095)314-68-04

Оператори верстатів з ПУ, 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).

ОПЕРАТОРИ ЧПУ, робота у 
м. Дніпрі, м. Новомосковську, 
м. Кам`янському, зателефо-
нувати: +38(067)784-52-72 , 
+38(066)558-72-90

Операторы производствен-
ной линии, график работы: 2 
день/2 ночь, 4 выходных, поз-
вонить: +38(067)569-76-34

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБ-
НИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУК-
ЦІЇ (БАЖАНО ЧОЛОВІКИ), 
терміново, кондитерському 
підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

Підприємству на постійну ро-
боту потрібен електромонтер. 
Дзвонити в робочий час. тел: 
+38(098)134-23-37

ПЛАВИЛЬНИК металів та 
сплавів, з/п від 20 000 грн., 
Київська обл., Вишгородський 
район, ТОВ «МП АЛЬЯНС»,  
зателефонувати: +38(096)965-
18-18 , +38(067)918-80-49

Поклейщик дорожных 
знаков, работа на произ-
водственном участке, по-
звонить: +38(050)362-41-
92, +38(067)565-00-13, 
+38(067)563-46-65

ПОКЛЕЙЩИК, на производ-
ство поролона, район 12 квар-
тала, график 2/2, без ночных 
смен, з/п 12000-20000 грн. 
в зависимости от вакансии, 
официальное оформление, 
позвонить: +38(099)389-70-94 
, +38(068)818-78-02

РIЗАЛЬНИКИ СКЛА, робота у 
м. Дніпрі, м. Новомосковську, 
м. Кам`янському, зателефо-
нувати: +38(067)784-52-72 , 
+38(066)558-72-90

РЕЗЧИК ПОРОЛОНА, на про-
изводство поролона, район 12 
квартала, график 2/2, без ноч-
ных смен, з/п 12000-20000 грн. 
в зависимости от вакансии, 
официальное оформление, 
позвонить: +38(099)389-70-94 
, +38(068)818-78-02

Реставраторы, м/р: низ пр. 
Поля или р-н ДМЗ, есть до-
ставка для иногородних, 
з/п 12000-20000 грн., офи-
циальное оформление, поз-
вонить: +38(067)344-60-55 , 
+38(067)344-8470

РІЗНОРОБ на виробництво, з 
досвідом роботи, місце робо-
ти: смт Самарівка, Дзвонити 
пн.-пт., з 9.00 до 18.00, зателе-
фонувати: +38(0562) 36-06-18, 
+38(067)522-26-47

РОБІТНИК НА КОНВЕЄРНІ 
ЛІНІЇ, робота постійна, ми про-
понуємо: зручний графік, со-
цпакет, гарячі обіди, спецодяг, 
ми знаходимось: м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська 32, кінцева 
зупинка 9 трамваю район ста-
рого м’ясокомбінату, маршрут-
ки 22,27 - «Агро-Овен», друга 
прохідна, зателефонувати: 
+38(056)373-93-41, (067)566-
95-52

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

(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

Предприятию требуются:

(067)950-55-00

Бухгалтер

Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

Слесарь-
сварщик

порошковой
покраски

Маляр

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
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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 соціаль-
ний пакет, п’ятиденка, доставка 
автобусом з проспекту Прав-
ди, місце роботи – Лівий берег, 
телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Слюсарі з ремонту рухомо-
го складу, зарплата висока, 
своєчасна, два рази на мі-
сяць, повний соціальний пакет, 
офіційне працевлаштування, 
наша адреса: dvrb.com.ua м. 
Днiпро, вул. Унiверсальна, 10, 
зателефонувати: +38(066)376-
40-64 , +38(098)376-40-64

Слюсарі-ремонтники, відділ 
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Кри-
ворізька, 22, каб.14, зателе-
фонувати: +38(0562)33-67-01 
, +38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

Слюсарі-ремонтники, зарп-
лата висока, своєчасна, два 
рази на місяць, повний соці-
альний пакет, офіційне пра-
цевлаштування, наша адреса: 
dvrb.com.ua м. Днiпро, вул. 
Унiверсальна, 10, зателефо-
нувати: +38(066)376-40-64 , 
+38(098)376-40-64

Слюсар-ремонтник з досві-
дом роботи, навички ме-
ханоскладальних і зварю-
вальних робіт з ремонту й 
модернізації устаткування 
для науково-виробничого 
підприємства. Ж/м «Перемо-
га-1» (вул. Мандриківська, 
44). 8:00-17:00, 5 днів на тиж-
день. З/п від 13000 грн., зате-
лефонувати: +38(067)637-49-
89 , +38(095)230-88-10

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК з ре-
монту металообробних верста-
тiв, з досвідом роботи, місце 
роботи: смт Самарівка, Дзво-
нити пн.-пт., з 9.00 до 18.00, 
зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

Слюсар-сантехнік, відділ ка-
дрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Кри-
ворізька, 22, каб.14, зателе-
фонувати: +38(0562)33-67-01 
, +38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

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

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

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

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬ-
НИК, терміново, кондитерсько-
му підприємству, м. Днiпро, 
вул. Океанська, 4, зателефо-
нувати: +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

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

Швеи, м/р: низ пр. Поля или 
р-н ДМЗ, есть доставка для 
иногородних, з/п 12000-20000 
грн., официальное оформле-
ние, позвонить: +38(067)344-
60-55 , +38(067)344-8470

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

ШВЕЯ, на производство ко-
жгалантереи (пошив сумок), 
з/п от 15 000 до 20 000 грн., ра-
йон работы: ж/м Тополь-2, гра-
фик работы: с 8:00 до 17:00, 
сб., вс. – выходные, позвонить: 
+38(098) 432-43-88

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

Шліфувальник, 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

Электрик, с о/р от 3-х лет, час-
тичная занятость, з/п договор-
ная, позвонить: +38(067)565-
02-49 , Татьяна Анатольевна

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
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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. Калинова, 9а, 
зателефонувати: +38(066)103-
10-12

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

Охоронник, ТЦ «Неоплаза», 
зателефонувати: +38(068)071-
42-28 , +38(050)957-69-08

Охоронник, у зв’язку із від-
криттям нового магазину на 
постійну роботу, гнучкий гра-
фік, офіційне працевлашту-
вання, своєчасна заробітна 
плата, м/р: Проспект Кал-
нишевського 1А, Проспект 

Богдана Хмельницкого 113, 
вул. Максима Дія 21-б, зате-
лефонувати: +38(093)170-
75-58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

Охоронці, м. Дніпро, гр. робо-
ти 1/2, 1/3, заробітна плата від 
800 грн./зміна+премії, офіційне 
працевлаштування, соцпакет, 
зателефонувати: +38(098)410-
71-51 , +38(050)442-87-44

СТОРОЖ, зателефонувати: 
+38(097)956-75-74 , Вікторія
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Візьму порядну людину в сі-
мейний бізнес. До 15000 гр-
н+премії, т.067-793-07-89, 050-
629-80-66.

Забудь про роботу в Польщі 
та Європі. Заробляй у ДНІПРІ! 
Оптовий збут. До 20 000 грн.+-
бонуси, т.096-245-36-11

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.

Активним пенсіонерам робо-
та, т.098-438-91-49, 099-209-
09-01.

Актуально! Робота, підро-
біток в офісі. Є можливість  
on-line.  Досвід роботи не важ-
ливий. Своєчасна оплата + 
премії,  т. 096-259-07-76.

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

Вантажник, вул. 20 років Пе-
ремоги, 43Д (Придніпровськ), 
зателефонувати: +38(093)145-
22-87

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

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

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

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

ВАНТАЖНИК, терміново, ко-
ндитерському підприємству, 
м. Днiпро, вул. Океанська, 4, 
зателефонувати: +38(050)489-
77-93

Вантажники та різноробочі 
потрібні на виробництво. Ра-
йон вул. Берегової. Зарпла-
та 450 грн/день. П’ятиденка, 
т+38 067-563-07-81.

ВАНТАЖНИКИ, робота у м. 
Дніпрі, м. Новомосковську, 
м. Кам`янському, зателефо-
нувати: +38(067)784-52-72 , 
+38(066)558-72-90

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

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

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

Р О Б О Т А

тел. 0 - - -99 508 32 38

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар

На легковое СТО, р-н речпорта,
требуется

067-564-60-36

с опытом работы
АВТОСЛЕСАРЬ

от 3 лет
Зарплата

от грн.25000

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

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

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

Шліфувальник

Машин

а

іста

миючої машини

Машиніста крану

Водія

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
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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.
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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

Вантажник-пакувальник, на 
виробництво ПВХ профілю, 
Лівий берег, район авторинку, 
доставка на/з роботи, комп-
лексне харчування, зателефо-
нувати: +38(098)692-76-48

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

ГРУЗЧИКИ на склады, по ул. 
Винокурова (левый берег), по 
ул. Юдина (правый берег),  по-
звонить: +38(096)626-04-02 , 
+38(099)742-21-27

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, позвонить: 
+38(098)532-28-58

ГРУЗЧИКИ, м/р: с. Партизан-
ское, Днепровский район, до-
ставка транспортом предпри-
ятия, позвонить: +38(096)730-
94-23 , +38(067) 791-93-45

ГРУЗЧИКИ, на производство 
поролона, район 12 кварта-
ла, график 2/2, без ночных 
смен, з/п 12000-20000 грн. 
в зависимости от вакансии, 
официальное оформление, 
позвонить: +38(099)389-70-94 
, +38(068)818-78-02

Грузчики-комплектовщики, 
з/п до 15 000 грн., место ра-
боты: Левый берег, ж/м Фрун-
зенский, +38(067)632-94-99 
вайбер, +38(066)115-60-65, 
Мария

ДВІРНИКИ, з/п 5500 - 6000 грн. 
за 15 змін, спецодяг, соц. пакет, 
зателефонувати: +38(067)507-
94-95 , +38(067)223-80-23

Дробильник пластику, на 
виробництво ПВХ профілю, 
Лівий берег, район авторинку, 
доставка на/з роботи, комп-
лексне харчування, зателефо-
нувати: +38(098)692-76-48

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

Мебельщики, м/р: низ пр. 
Поля или р-н ДМЗ, есть до-
ставка для иногородних, 
з/п 12000-20000 грн., офи-
циальное оформление, поз-
вонить: +38(067)344-60-55 , 
+38(067)344-8470

Мойщик черной посуды, в 
ресторан The Loft gastropub, 
находимся в ТЦ Мост сити 
2 этаж и ТЦ Пассаж 5 этаж, 
график 2/2 с 10:00 до 22:00, 
ставка в час 35 грн. (чистыми), 
позвонить: +38(067)402-05-35

ОВОЩЕВОД, работа в тепли-
цах по уходу за растениями 
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 ВЫШИВАЛЬНО-
ГО ОБОРУДОВАНИЯ, зателе-
фонувати: +38(098)000-56-20

ОПЕРАТОР, на машину хим-
чистки, ул. Аржанова, 2, по-
звонить: +38(097)325-74-76 , 
+38(095)314-68-04

Пакувальник (чоловік) на 
виробниче підприємство, 
ж/м «Перемога-1» (вул. 
Мадриківська, 44), з/п від 
8000 грн., зателефону-
вати: +38(067)637-49-89 , 
+38(095)230-88-10

ПАКУВАЛЬНИКИ візків, з/п 
5500 - 6000 грн. за 15 змін, 
спецодяг, соц. пакет, зателе-
фонувати: +38(067)507-94-95 , 
+38(067)223-80-23

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК, тер-
міново, кондитерському під-
приємству, м. Днiпро, вул. Оке-
анська, 4, зателефонувати: 
+38(050)489-77-93

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, робо-
та постійна, ми пропонуємо: 
зручний графік, соцпакет, га-
рячі обіди, спецодяг, ми зна-
ходимось: м. Дніпро вул. Мо-
лодогвардійська 32, кінцева 
зупинка 9 трамваю район ста-
рого м’ясокомбінату, маршрут-
ки 22,27 - «Агро-Овен», друга 
прохідна, зателефонувати: 
+38(056)373-93-41, (067)566-
95-52

ПОКЛЕЙЩИК, на производ-
ство поролона, район 12 квар-
тала, график 2/2, без ночных 
смен, з/п 12000-20000 грн. 
в зависимости от вакансии, 
официальное оформление, 
позвонить: +38(099)389-70-94 
, +38(068)818-78-02

Посудомойщица в кафе, 
центр, з/п 400 грн. в день, по-
звонить: +38(068)555-91-91

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИ-
ЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, терміново, 
кондитерському підприємству, 
м. Днiпро, вул. Океанська, 4, 
зателефонувати: +38(050)489-
77-93

Прибиральник, вул. Набе-
режна Перемоги, 56А, вул. 
Урицького, 6А, зателефонува-
ти: +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(067)223-80-23

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

РIЗАЛЬНИКИ СКЛА, робота у 
м. Дніпрі, м. Новомосковську, 
м. Кам`янському, зателефо-
нувати: +38(067)784-52-72 , 
+38(066)558-72-90

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

РЕЗЧИК ПОРОЛОНА, на про-
изводство поролона, район 12 
квартала, график 2/2, без ноч-
ных смен, з/п 12000-20000 грн. 
в зависимости от вакансии, 
официальное оформление, 
позвонить: +38(099)389-70-94 
, +38(068)818-78-02

Реставраторы, м/р: низ пр. 
Поля или р-н ДМЗ, есть до-
ставка для иногородних, 
з/п 12000-20000 грн., офи-
циальное оформление, поз-
вонить: +38(067)344-60-55 , 
+38(067)344-8470

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

Робочий на виробництво 
ПВХ профілю, Лівий берег, 
район авторинку, доставка 
на/з роботи, комплексне хар-
чування, зателефонувати: 
+38(098)692-76-48

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

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТ-
НИКИ дерев’яних піддонів, 
з/п 15000-18000 грн., опла-
та своєчасно, без затримок, 
місце роботи: лівий берег, за-
телефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

Терміново! Підробіток. Дохід 
до 500 грн в день. 3-4 години 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

Уборщица, в ресторан The 
Loft gastropub, находимся в ТЦ 
Пассаж 5 этаж, график 2/2 с 
8:00 до 20:00 (Пт и Сб до 22), 
ставка в час 35 грн. (чистыми), 
позвонить: +38(067)402-05-35

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

Хозрабочие, график работы: 
сутки через двое, р-н 12 Квар-
тал, позвонить: +38(067)569-
76-34

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

Швеи, м/р: низ пр. Поля или 
р-н ДМЗ, есть доставка для 
иногородних, з/п 12000-20000 
грн., официальное оформле-
ние, позвонить: +38(067)344-
60-55 , +38(067)344-8470

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

ШВЕЯ, на производство ко-
жгалантереи (пошив сумок), 
з/п от 15 000 до 20 000 грн., ра-
йон работы: ж/м Тополь-2, гра-
фик работы: с 8:00 до 17:00, 
сб., вс. – выходные, позвонить: 
+38(098) 432-43-88

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

ХОРОША робота для ХОРО-
ШОЇ людини. До 18000грн, 
т.067-682-80-08

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

телефонувати: пн.-пт., з 9:00 до 18:00 0 -99 675-57-50, 097-241-52-43

В кондитерський цех потрібні

Теплий, затишний цех, злагоджений
колектив, гарячі обіди за рахунок

підприємства, своєчасна
оплата праці, з/п 2 рази в місяць,

оф. оформлення, соцпакет
Місце роботи: .вул Ударників, 54

Кондитери

Пекарі
з/п 700-900 грн./зміна

бажано чоловіки, з/п 700-900 грн./зміна

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

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
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ÐÎÁÎÒÀВакансії обласної служби зайнятості

Вакансії Павлоградського 
міськрайонного центру за-
йнятості

За більш детальною інфор-
мацією за кожною із наведе-
них вакансій звертатися за 
телефоном +38(0563)26-95-
16.

Лісоруб, з/п 8 000 грн. дійснює 
охорону закріпленого обходу 
від різного роду лісопорушень, 
від самовільних порубів. За-
безпечує виконання планових 
завдань по проведенню рубок 
догляду за лісом.

Дніпровський міський центр 
зайнятості

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

Архітектор, з/п 8 000 грн. Роз-
робка проектної та робочої до-
кументації (Г та Р), володіння 
програмами Archicad, Autocad. 
Вміння працювати  з норматив-
ною документацією. Довідки за 
телефоном (056)734-94-59. 

Бухгалтер, з/п 6 500 грн. 
Бухгалтер по заробітній пла-
ті та реалізації. Облік ГСМ; 
калькуляція собівартості про-
дукції; робота з банками; вну-
трішня звітність. Знання 1С 
8. Заробітна плата + премія. 
ОБОВ’ЯЗКОВО ТЕЛЕФОНУ-
ВАТИ. Додаткова інформація 
за тел.  056 734-96-60.

Викладач професійно-тех-
нічного навчального закла-
ду, з/п 12 000 грн. Викладач 
спецдисциплін - електротехні-
ки, технології верстатних робіт, 
креслення. Досвід педагогічної 
роботи. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)734-96-60. 

Водій автотранспортних за-
собів, В/Ч Т0120, з/п 7 262 грн. 
Перевезення людей, вантажів. 
Забезпечувати належний тех-
нічний стан автотранспорт-
ного засобу. Контролювати 
правильність завантаження, 
розміщення та кріплення ван-
тажу. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)734-94-59.

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

Диспетчер пожежного зв’яз-
ку, з/п 7 250 грн. Робота за 
комп’ютером. Своєчасне ре-
агування на спрацювання по-
жежних систем. Довідки за те-
лефоном (056)734-94-59.

Експедитор (перевезення 
пошти), з/п 13 000 грн. Супро-
від фельд’єгерської пошти вхід 
до військової частини через 
КПП, яке розташоване по вул. 
Чичерена. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (056) 734 
96 60.

Електрогазозварник, з/п 17 
000 грн. Зарплата відрядна від 
17 000 грн. Графік роботи: По-
змінна робота, 2 через 2. Поча-
ток зміни о 7:00, тривалість 12 
годин. Довідки за телефоном 
(056)734-94-59.

Електромонтер з обслугову-
вання електроустновок, з/п 
10 600 грн. Робота в розпо-

дільних пристроях без зняття 
напруги до 1000в, оператив-
ні переключення в РУ-0,4кв, 
6кв, 35кв, з допуском  4 групи 
з електробезпеки. Додаткова 
інформація за тел. (056)734-
96-60.

Електромонтер з обслуго-
вування підстанції, з/п 8 605 
грн. Бажано досвід роботи, до-
відки за телефоном (056)734-
94-59.

Електромонтер контактної 
мережі, з/п 10 000 грн. Елек-
тромонтер контактної мережі, 
який має допуск на роботи від 
1000В та вище, довідки за те-
лефоном (056)734-94-59.

Електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту 
устаткування, з/п 8 000 грн. 
Ремонтні роботи на автома-
тизованих виробничих лініях, 
додаткова інформація за теле-
фоном:(056)734-96-56.

Завідувач відділу, з/п 7 000 
грн. Оклад + премія. Обов’яз-
ки: господарська діяльність, 
підготовка та укладання до-
говорів з відповідними органі-
заціями по експлуатаційним 
витратам закладу, ведення 
переговорів з представниками 
обслуговуючих організацій. В 
підпорядкуванні адміністрато-
ри по господарскій роботі, нав-
чання їх, та практична допомо-
га по питанням пов’язаним з 
проведенням договірної робо-
ти по філіям закладу. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056) 734-96-60.

Заступник директора, з/п 7 
076 грн. Заступник директора 
з навчально-виховної роботи 
(дошкільне відділення).Коор-
динує роботу вчителів та ін-
ших педагогічних працівників з 
виконання навчальних планів 
та програм, організовує і ко-
ординує розробку необхідної 
навчально-методичної доку-
ментації. Детальна інформація 
за телефоном: 067-755-50-64 
(відділ рекрутингу).

Інженер з комп’ютерних сис-
тем, з/п 6 100 грн. Інформація 
за телефоном: (056)734-96-56.

Інженер, з/п 7 879 грн. Фахі-
вець у космічній галузі. Додат-
кова інформація за телефоном 
734-94-59.

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

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

Касир торговельного залу, 
з/п 11 000 грн. Місце роботи в 
ТРЦ «Дафі». Робота на касі, на 
роздачі, проведення переоблі-
ку, організація праці на об’єкті.  
Графік роботі 4/2 або 3/3. До-
відки за телефоном (056)734-
94-59.

Керівник структурного під-
розділу - головний спеці-
аліст, з/п 9 737 грн. Умови 
проведення добору та основні 
вимоги до кандидата диви-
тись на сайті: career.gov.ua. 
№СО2508202120. Довідки за 
телефоном (056)734-94-59.

Кравець, з/п 9 100 грн. Ре-
монт та пошив одягу. пр. Пуш-

кіна, довідки за телефоном 
(056)734-94-59.

Кресляр, з/п 6 782 грн. Скла-
дати схеми, специфікації, різні 
відомості і таблиці. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)734-94-59.

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

Лаборант (медицина), з/п 8 
000 грн. Робота у медичній ла-
бораторії, довідки за телефо-
ном (056)734-94-59.

Листоноша (поштар), з/п 8 
455 грн. Довідки за телефоном 
(056)734-94-59.

Лікар загальної практи-
ки-сімейний лікар, з/п 9 000 
грн. Довідки за телефоном 
(056)734-94-59.

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

Лікар-ортопед-травматолог, 
з/п 7 890 грн. Лікар - ортопед 
травматолог дитячий. Телефо-
нувати (056)734-94-59.

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

Лікар-терапевт, з/п 11 000 грн. 
Динамічне спостереження за 
станом здоров`я мешканців лі-
карської дільниці. Надання не-
відкладної медичної допомоги 
хворим, незалежно від місця їх 
проживання, у випадках безпо-
середнього звернення. додат-
кова інформація за телефоном 
(056)734-94-59.

Майстер виробничої служ-
би, з/п 19 540 грн. Експлуата-
ція теплових установок та ме-
реж (газові котельні), насосних 
установок. Довідки за телефо-
ном (056)734-94-59.

Майстер дистанції (цивіль-
них споруд, електропоста-
чання та ін.), з/п 14 800 грн. 
Обов`язково впевнений корис-
тувач MS Offise, Internet; Вища 
освіта технічного напрямку; 
Знання однолінійних схем жи-
влення, схем підключення лі-
чильників електричної енергії; 
Знання програмного комплек-
су SAP; Відповідальність, гра-
мотність, висока працездат-
ність. Обслуговування прила-
дів обліку по стороні 6 на 150 
кВ; Обслуговування складових 
АСКОЕ; Підготовка договорів 
про надання послуг; Робота з 
тендерною документацією для 
участі в торгах; Планування 
закупівлі обладнання та мате-
ріалів. Довідки за телефоном 
(056)734-94-59.

Майстер з діагностики та 
налагодження електронного 
устаткування автомобіль-
них засобів, з/п 9 000 грн. Те-
лефонувати (056)734-94-59.

Майстер, з/п 6 380 грн. Керів-
ництво виробничої діяльності 
цеху, контроль якості продук-
ції, контроль за виконанням 
встановлених технологій в 
харчовій промисловості. До-
даткова інформація за теле-
фоном:(056)734-96-60. 

Машиніст дорожньо-буді-
вельних машин, з/п 12 000 
грн. Робота на будівельних 
майданчиках. Наявність по-
свідчення тракториста-маши-
ніста з відкритими категоріями 
А, С, Д, Е, Г. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (056)734-
94-59.

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

Машиніст крана (кранівник), 
з/п 12 500 грн. Робота на мос-
товому крані, довідки за теле-
фоном (056)734-94-59.

Машиніст крана автомобіль-
ного, з/п 6 700 грн. Можливість 
відряджень. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (056)734 
96 60.

Механік дизельної та холо-
дильної установок, з/п 14 000 
грн. Ремонт холодильного 
та морозильного обладнання 
(морозильні камери та холо-
дильні шкафи комерційного 
призначення). Більш детально 
звертатися до відділу рекру-
тингу (067)755-50-64.

Механік з ремонту транспор-
ту, з/п 7 000 грн. Виробництво 
спецтехніки, збірка редукторів 
та вузлів, налагодження меха-
нізмів. Додаткова інформація 
за телефоном (067)755-50-64 
відділ рекрутингу.

Монтажник, з/п 9 000 грн. 
Монтажник металоконструк-
цій, вахтовий метод роботи, 
робота на будівельних май-
данчиках, мати досвід роботи 
на будівництві. довідки за те-
лефоном (056)734-94-59.

Монтер колії, з/п 13 000 
грн. Довідки за телефоном 
(056)734-94-59.

Муляр, з/п 8 800 грн. Мати 
досвід роботи на будівництві 
та відповідну кваліфікацію, до-
відки за телефоном (056)734-
94-59.

Налагоджувальник зварю-
вального й газоплазморі-
зального устаткування, з/п 
10 000 грн. Налагоджувальник 
зварювального устаткування, 
додаткова інформація за теле-
фоном: 056-734-96-56.

Налагоджувальник машин 
і автоматичних ліній для 
виробництва виробів із 
пластмас, з/п 10 165 грн. На-
лагодження і регулювання 
роботи: видувних машин для 
виробництва порожніх виробів 
ємністю від 8 до 60 л з регулю-
ванням товщини стінок виро-
бів під час циклу видування і з 
автоматичним обривом облоя; 
пресів для гарячого пресуван-
ня складних деталей і виробів 
із пластмас. Додаткова інфор-
мація за телефоном: (056)734-
94-59.

Начальник відділення, з/п 9 
800 грн Начальник пересувно-
го відділення поштового зв’яз-
ку.

Начальник відділу, з/п 10 000 
грн. Начальник фільтруваль-
ної станції відділення водопо-
стачання. Служба в Збройних 
Силах. Додаткова інформація 
за тел.(056)734-96-60.

Начальник лабораторії (нау-
ково-дослідної, дослідної та 
ін.), з/п 12 990 грн. Керівниц-
тво лабораторією. Технологія 
гуми. Досвід роботи в галузі 

гумотехнічних виробів, розроб-
ки рецептур гумових сумішей, 
технологія виготовлення ГТВ, 
гарантування термінів збері-
гання і експлуатації ГТВ. До-
даткова інформація по теле-
фоном: (056)734-96-60.

Начальник майстерні, з/п 10 
000 грн. Начальник майстер-
ні технічного обслуговування. 
Служба в Збройних Силах. До-
відки за телефоном: (056)734-
94-59.

Обвалювальник м’яса, з/п 6 
500 грн. Довідки за телефоном 
(056)734-94-59.

Оператор верстатів з про-
грамним керуванням, з/п 16 
000 грн. довідки за телефоном 
(056)734-94-59.

Оператор конвеєрної лінії, 
з/п 7 000 грн. За бажанням ре-
жим роботи може бути 2/2 доби 
по 12 годин. За додатковою ін-
формацією звертатися до від-
ділу рекрутингу за телефоном 
(067)755-50-64.Організувати 
ефективну, згуртовану роботу 
команди,відповідати за вико-
нання плану та якісне обслу-
говування клієнтів,приймати 
платежі та посилки, презенту-
вати поштові послуги та супут-
ні товари, вести документообіг 
і готувати звітність. Додаткова 
інформація за т.(067)755-50-64 
(відділ рекрутингу).

Педагог-організатор, з/п 6 
312 грн. Довідки за телефо-
ном: (056)734-94-59.

Пекар-майстер, з/п 11 660 
грн. Контролює технологічний 
процес на виробництві. Кон-
тролює терміни придатності 
на сировину, напівфабрикати 
і готову продукцію. Контролює 
санітарно-технічний стан при-
міщень відділу, підтримування 
працівниками відділу вимог 
виробничої санітарної, особи-
стої гігієни і зовнішнього ви-
гляду. Безпосередньо приймає 
участь в приготуванні хлібо-бу-
лочних виробів. Довідки за те-
лефоном (056)734-94-59.

Ревізор, з/п 10 000 грн. Здійс-
нювати переоблік на магазині, 
досвід складської діяльності, 
знання пек(1С та Еxcel). До-
відки за телефоном (056)734-
94-59.

Регулювальник радіоелек-
тронної апаратури та при-
ладів, з/п 8 282 грн. За більш 
детальною інформацією звер-
татися до відділу рекрутингу 
(067)755-50-64.

Садівник, з/п 6 700 грн. До-
гляд за територією (покос тра-
ви, зрізка гілок дерев, обрізка 
кущів, тощо), володіння інстру-
ментом - лотокоса та бензопи-
лою. Додаткова інформація за 
телефоном (056)734-96-60.

Слюсар з механоскладаль-
них робіт, з/п 7 000 грн. До-
даткова інформація за теле-
фоном (067)755-50-64 відділ 
рекрутингу.

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних заходів, з/п 
15 000 грн. За інформацією 
(067)755-50-64.

Слюсар-ремонтник, з/п 14 
000 грн. Виконує ремонт 
верстатів, обладнання, під-
йомно-транспортних меха-
нізмів, довідки за телефоном 
(056)734-94-59.


