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ÐÎÁÎÒÀ
№38 (753) 29.09.2021 - 05.10.2021  

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
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

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)

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-

Место работы: Левый берег

Мебельное производство
приглашает:

Рабочего

Сборщика мебели

на производство

Оператора
фрезерного станка с ЧПУ

(деревообработка, нестинг)

Сборщика каркасов

068-312-93-68

Набір

ВОДІЇВ-

050-593-00-36
067-881-75-57

ДАЛЕКОБІЙНИКІВ
категорії Е

Возможно
обучение

Оплачиваемый
отпуск и

больничный

В компанию, занимающуюся
производством дорогой сувенирной
упаковки, требуется

ПРОИЗВОДСТВО
НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:

095-527-72-21
067-517-19-59

ул. Маршала Малиновского, 124

ПЕЧАТНИК
на участок

шелкотрафарета

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

0 - - -66 112 86 65

Кухаря

Пекаря
Продавця

Предприятию требуются:

(067)950-55-00

Бухгалтер

Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

Слесарь-
сварщик

порошковой
покраски

Маляр

тел. 097- - -956 75 74,
Вікторія

Ресторанно-
готельному комплексу

потрібні:

РІЗНОРОБИ
СТОРОЖ
КУХАР

КУХОННІ

ОФІЦІАНТИ

САНТЕХНІК

на мангал

працівники

ТЕСЛЯ

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ

Ïðîäàâöÿ

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Êóõàðÿ

Êàñèðà

Îõîðîíöÿ

Р О Б О Т А

тел. 0 - - -99 508 32 38

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар

Сеть магазинов секондхенд
приглашает

КОНСУЛЬТАНТОВ

(097)541-74-93, (093)500-33-66

ПРОДАВЦОВ-

без вредных привычек, с ОБУЧЕНИЕМ
гр.р. 8:30-19:00, 5/2, з/п ставка+премии

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

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-

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

СРОЧНО!

ТОКАРЬ
з/п грн.1 000-1 0004 6
Оплата сдельная, своевременная

р-н работы: Правый берег

095-027-80-88
067-882-90-34

Александр Викторович

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Водитель

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

кат. ВС

Грузчики
Оператор
прессовочной
машины

Пров зор в
Фармацевт в

i i
i

Адміністраторів
з товару

Національна аптечна мережа
у зв'язку з

запрошує на постійну роботу
відкриттям нової аптеки

Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

080-050-88-48
050- - - 5323 58 1

Марьяна

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

Можно без опыта,
обучаем!

Левый берег!Стабильная высокаязаработная плата!

ПОВАР
шаурмы

На постоянную работу требуется

Вакансии открыты в день и в ночь.
График работы: 2/2, 3/3

Требования: ответственность, чистоплотность,
вежливость! 063-860-66-19

098-970-17-25

РАБОТА В ЭСТОНИИ

Андрей ( )Viber, WhatsApp, Telegram

СВАРЩИКИ,

СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ,

МАЛЯРЫ по металлу,

РАЗНОРАБОЧИЕ,

от 45000 грн.

от 45000 грн.

от 45000 грн.

от 30000 грн.

Бесплатное
оформление документов

на рабочую визу
Обеспечение рабочей

одеждой и жильем

Работа в г. Таллине

и др. городах Эстонии

БЕСПЛАТНЫЕ ВАКАНСИИ!

Лицензия №1620 от 27.12.2016

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 производство
требуется

050-184-23-00, Виктор
095-420-86-36, Артем

З/П - % от заказа
район работы - ж/м Фрунзенский

ДЛЯ РАБОТЫ С ЦЕННОЙ
ПОРОДОЙ ДРЕВЕСИНЫ

СТОЛЯР

Фабрике столярных изделий
требуются:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК-
ЭЛЕКТРИК

КОНСТРУКТОР
возможно обучение

ЧЕРТЕЖНИК

067-565-04-61
067-485-52-88

МАЛЯР
ШЛИФОВЩИКИ

возможно обучение

з/п высокая

ПОМОЩНИК ПОВАРА

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

В киоск
етребу тся

Продавец
гр/р: 2/2, з/п: ставка+%

м/р: ж/м Западн йы

096-080-91-47

Предприятию требуются

ДОРОЖНЫЕ

097-774-97-50
095-651-70-36

РАБОЧИЕ

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

М КОЙЩИ

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

черной посуды

В ресторан
The Loft gastropub

066-071-20-60

Набір

ВОДІЇВ-

050-593-00-36
067-881-75-57

ДАЛЕКОБІЙНИКІВ
категорії Е
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Чертёжник, возможно обучение, 
фабрике столярных изделий, 
позвонить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

03

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

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

08

ВЕТЛІКАР, робота постійна, ми 
пропонуємо: зручний графік, со-
цпакет, гарячі обіди, спецодяг, 
ми знаходимось: м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська 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

Національна аптечна мережа у 
зв’язку з відкриттям нової апте-
ки запрошує на постійну роботу 
провізорів, фармацевтів, адмі-
ністраторів з товару. Офіційне 
працевлаштування, високий рі-
вень зарплати, повний соцпакет, 
зателефонувати: 080-050-88-48 , 
+38(050)323-58-15 , Марьяна

Національна аптечна мережа у 
зв’язку з розширенням штату за-
прошує на постійну роботу прові-
зорів, фармацевтів .Район вул. 
Лагірна,вул.вул.Бальзака , вул. Ба-
гговутівська. Офіційне працевлаш-
тування, високий рівень зарплати , 
повний соцпакет, зателефонувати: 
080-050-88-48 , +38(067)567-65-11 
, +38(050)423-76-75 , Юлія.

10

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

Агентство недвижимости набира-
ет штат сотрудников, з/п от 20000 
грн., опыт работы не обязателен, 
обучение, 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 стабіль-
ный+бонуси, т. 066-555-67-72, 063-
062-93-22.

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

11

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

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

Касир, вул. Робоча, 67, зателефо-
нувати: +38(099)508-32-38

19

Адміністративна робота. Офіс. 
Прийом дзвінків. Дохід до 15 тис. 
грн. + премії, т.066-558-64-48, 068-
982-48-50.

АКТУАЛЬНО! Робота, підробіток 
в офісі для молодих людей, 18+. 
Можливо – без досвіду роботи. 
Графік гнучкий. Дохід до 15 000 грн 
в місяць, т.050-779-54-45.

Водитель погрузчика, м/р ж/м 
Фрунзенский, без о/р, обучение, 
оф. трудоустройство, социальный  
пакет, достойная з/п, позвонить: 
+38(067)439-10-83

Конструктор, возможно обуче-
ние, фабрике столярных изделий, 
позвонить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

Операторы на производствен-
ную линию, м/р ж/м Фрунзенский, 
без о/р, обучение, оф. трудоустрой-
ство, социальный пакет, достойная 
з/п, позвонить: +38(067)439-10-83

ПЕЧАТНИК, на участок шелкотра-
фарета, в компанию, занимающу-
юся производством дорогой суве-
нирной упаковки, ищем грамотного 
сотрудника, возможно обучение, 
оплачиваемый отпуск и больнич-
ный, производство находится по 
адресу: ул. Маршала Малиновско-
го, 124, позвонить: +38(095)527-72-
21 , +38(067)517-19-59

ПОВАР ШАУРМЫ, вакансии от-
крыты, в день и в ночь, график 
работы: 2/2, 3/3, требования: 
ответственность, чистоплотность, 
вежливость! Можно без опыта, 
обучаем! Левый берег! Стабиль-
ная высокая заработная плата! по-
звонить: +38(063)860-66-19

П р о д а в ц ы - к о н с у л ьт а н т ы , 
без вредных привычек, с ОБУ-
ЧЕНИЕМ, гр.р. 8:30-19:00, 5/2, 
з/п ставка+премии, позвонить: 
+38(097)541-74-93, (093)500-33-66

Работа студентам, з/п от 6000 грн., 
свободный график, карьерный 
рост, срочно!, 5 вакантных мест, 
Евгений Анатольевич, позвонить: 
+38(056)789-08-03 , +38(063)841-
54-99 , +38(050)903-79-83

Терміново! Візьму відповідаль-
ного помічника керівника. 5/2. До 
14 тис. грн. Можливо без досвіду 
роботи, т.050-626-94-32, 097-340-
37-24.

Чертёжник, возможно обучение, 
фабрике столярных изделий, 
позвонить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

01

Главный энергетик-электрик, з/п 
высокая, фабрике столярных изде-
лий, позвонить: +38(067)565-04-61 
, +38(067)485-52-88

02

ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, з досві-
дом роботи, місце роботи: смт Са-
марівка, Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 
18.00, зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

Конструктор, возможно обуче-
ние, фабрике столярных изделий, 
позвонить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

Предприятию требуется

067-610-22-23

095-230-42-92

ВОДИТЕЛЬ-
ГРУЗЧИК

на автомобиль-самосвал
кат. В

з/п сдельная, от 12 000 грн.

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.

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

ООО Завод Полимерных Изделий Фарутти

тел. (056)789-46-08, 096-693-64-34

г. Днепр: ж/м Западный,
полная занятость,
официальное трудоустройство

Слесарь-ремонтник
Штамповщик
Э
Оператор

лектрик
ТПА

Сборщица пластиков х изделийы (женщина)

067-565-02-49
Татьяна Анатольевна

Предприятию
требуется:

Электрик
с ым автомобилем

о/р от 3-х лет

частичная занятость

з/п договорная

личн

Касир, Донецьке шосе, зателефо-
нувати: +38(066)103-10-12

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

Касир, пр. Миру, 61А, зателефону-
вати: +38(066)103-10-12

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

Касир, ТЦ «Неоплаза», зателе-
фонувати: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

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

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

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

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

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

Продавец, в киоск, гр/р: 2/2, з/п: 
ставка+%, м/р: ж/м Западный, по-
звонить: +38(096)080-91-47

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

Продавець гастрономії, 12 квар-
тал, вул. Кротова, зателефонува-
ти: +38(068)583-77-97

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

Продавець, вул. 20 років Перемо-
ги, 43Д (Придніпровськ), зателефо-
нувати: +38(093)145-22-87

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Продавець-консультант, Січес-
лавська набережна, 33, зателефо-
нувати: +38(063) 198-68-90

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

Требуется

ГРУЗЧИК
заработная плата

график 2/2
ул. Байкальская 9/21

от 00 до 10000 грн.85

095 -34-282-73

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

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

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

Кухар, ТЦ «Неоплаза», зателе-
фонувати: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

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

КУХОННІ працівники, зателефо-
нувати: +38(097)956-75-74 , Вікто-
рія

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

Мойщик черной посуды, в ре-
сторан The Loft gastropub, нахо-
димся в  ТЦ Пассаж, 5этаж, гра-
фик: 2/2 с 10:00 до 22:00, ставка 
в час 35грн (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 пар-
ку Шевченка, зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

Пекар, вул. Робоча, 67, зателефо-
нувати: +38(099)508-32-38

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

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

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

Пекар, р-н Парус-Комунар, зателе-
фонувати: +38(067)622-78-78

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

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

Пекар, ТЦ «Неоплаза», зателе-
фонувати: +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, за-
телефонувати: +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, зла-
годжений колектив, гарячі обіди за 
рахунок підприємства, своєчасна 
оплата праці, з/п 2 рази в місяць, 
оф. оформлення, соцпакет, місце 
роботи: вул. Ударників, 54, теле-
фонувати: 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, за-
телефонувати: +38(050)957-69-08 , 
+38(067)136-77-47

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

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

Продавці-консультанти, у зв’яз-
ку із відкриттям нового магазину 
на постійну роботу, гнучкий гра-
фік, офіційне працевлаштування, 
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 квартал, 
вул. Кротова, зателефонувати: 
+38(068)583-77-97

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

Торговые агенты в крупную ком-
панию, з/п от 8000 грн., карьер-
ный рост, гибкий график, Срочно!, 
позвонить: +38(056)789-08-03 , 
+38(063)841-54-99 , Евгений Ана-
тольевич.
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Заведующий производством, в 
школы и сады города, позвонить: 
+38(096)626-04-02 , +38(099)742-
21-27

КАССИРЫ И БУФЕТЧИКИ, гра-
фик 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.Кашта-
новая, 35 (Интерпайп НТЗ), усло-
вия: бесплатное питание, выпла-
та з/п 2 раза в месяц, звоните: 
+38(067)699-61-56 , Мария

Кондитер, в кондитерський цех, 
з/п 700-900 грн./зміна, теплий, за-
тишний цех, злагоджений колектив, 
гарячі обіди за рахунок підприєм-
ства, своєчасна оплата праці, з/п 
2 рази в місяць, оф. оформлення, 
соцпакет, місце роботи: вул. Удар-
ників, 54, телефонувати: пн.-пт., з 
9:00 до 18:00, +38(099)675-57-50 , 
+38(097)241-52-43

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

Кухар відкритої кухні, вул. Глін-
ки, 2, ТЦ «Мост Сіті», до ново-
го магазину, зателефонувати: 
+38(067)201-78-78 , +38(066)869-
34-11

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

КУХАР на мангал, зателефонува-
ти: +38(097)956-75-74 , Вікторія

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

Кухар, вул. Набережна Перемоги, 
56А, вул. Урицького, 6А, зателефо-
нувати: +38(095)832-30-08

Кухар, вул. Робоча, 67, зателефо-
нувати: +38(099)508-32-38

Кухар, Донецьке шосе, зателефо-
нувати: +38(066)103-10-12

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

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

ПОВАР ШАУРМЫ, вакансии от-
крыты в день и в ночь, график 
работы: 2/2, 3/3, требования: 
ответственность, чистоплотность, 
вежливость! Можно без опыта, 
обучаем! Левый берег! Стабиль-
ная высокая заработная плата! по-
звонить: +38(063)860-66-19

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

ПОВАРА мясного и горячего 
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.Каштановая, 35 (Интер-
пайп НТЗ), условия: бесплатное 
питание, выплата з/п 2 раза в ме-
сяц, звоните: +38(067)699-61-56 , 
Мария

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

Помощник повара, позвонить: 
+38(067)565-04-61 , +38(067)485-
52-88

Порезка филе, оплата высо-
кая, район аэропорта, позвонить: 
+38(056)377-82-87 , +38(067)563-
77-75

П р о д а в ц ы - к о н с у л ьт а н т ы , 
без вредных привычек, с ОБУ-
ЧЕНИЕМ, гр.р. 8:30-19:00, 5/2, 
з/п ставка+премии, позвонить: 
+38(097)541-74-93, (093)500-33-66

Разнорабочие, оплата высо-
кая, район аэропорта, позвонить: 
+38(056)377-82-87 , +38(067)563-
77-75

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

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

Чистка/обработка/сортиров-
ка рыбы, оплата высокая, ра-
йон аэропорта, позвонить: 
+38(056)377-82-87 , +38(067)563-
77-75
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ГРУЗЧИКИ на склады, по ул. Ви-
нокурова (левый берег), по ул. 
Юдина (правый берег),  позвонить: 
+38(096)626-04-02 , +38(099)742-
21-27

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

14

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

Водiї кат.ВС, зателефонувати: 
+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., зателефонувати: 
+38(067)240-14-18

ВОДИТЕЛЬ на мусоровоз, з/п от 
18000 грн, график работы: ве-
чернее/ночное время, официаль-
ное оформление, место работы: 
Левый берег (район Солнечного), 
позвонить: +38(097)219-08-08 

ВОДІЙ КАТ.Е (МІЖНАРОДНИК), 
робота у м. Дніпрі, м. Новомос-
ковську, м. Кам`янському, зате-
лефонувати: +38(067)784-52-72 , 
+38(066)558-72-90

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

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

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ

Охоронна ф рма
запрошу

:

і
є на роботу

в місті Дніпро

ОХОРОНЦ ВІ
� чоловіки/жінки від до років20 50
� своєчасна виплата заробітної плати
� соціальний пакет
� забезпечення фірменним одягом

095-664-48-50

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

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

На производство поролона требуются:

ГРУЗЧИКИ
РЕЗЧИК ПОРОЛОНА

ЕЙЩИКЛИТ
район 12 квартала, график 2/2, без ночных смен
ЗП 12000 2 000 в зависимости от вакансии

официальное оформление
от до 5

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

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
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ÐÎÁÎÒÀ
Оператор фрезерного станка с 
ЧПУ (деревообработка, нестинг), 
место работы: Левый берег, позво-
нить: +38(068)312-93-68

Оператор, г. Днепр, ж/м Западный, 
ООО Завод Полимерных Изде-
лий Фарутти, полная занятость, 
официальное трудоустройство, 
позвонить: +38(056)789-46-08 , 
+38(096)693-64-34   

Оператори верстатів з ПУ, відділ 
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криво-
різька, 22, каб.14, зателефонувати: 
+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, зателефонувати: 
+38(067)784-52-72 , +38(066)558-
72-90

Операторы на производствен-
ную линию, м/р ж/м Фрунзенский, 
без о/р, обучение, оф. трудоустрой-
ство, социальный пакет, достойная 
з/п, позвонить: +38(067)439-10-83

Операторы производственной 
линии, график работы: 2 день/2 
ночь, 4 выходных, позвонить: 
+38(067)569-76-34

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИ-
ЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
(БАЖАНО ЧОЛОВІКИ), терміново, 
кондитерському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, зателе-
фонувати: +38(050)489-77-93

ПЕЧАТНИК, на участок шелкотра-
фарета, в компанию, занимающу-
юся производством дорогой суве-
нирной упаковки, ищем грамотного 
сотрудника, возможно обучение, 
оплачиваемый отпуск и больнич-
ный, производство находится по 
адресу: ул. Маршала Малиновско-
го, 124, позвонить: +38(095)527-72-
21 , +38(067)517-19-59

Підприємству на постійну роботу 
потрібен слюсар-зварювальник. 
Дзвонити в робочий час. тел: 098-
134-23-37

Підприємству на постійну роботу 
потрібні зварники-аргонники, за-
телефонувати: +38(067)633-61-06

Підприємству на постійну роботу 
потрібні слюсарі-монтажники 
трубопроводів, зателефонувати: 
+38(067)633-61-06

ПЛАВИЛЬНИК металів та спла-
вів, 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 производственном 
участке, позвонить: +38(050)362-
41-92, +38(067)565-00-13, 
+38(067)563-46-65

ПРЕСОВЩИК, м/р: с. Партизан-
ское, Днепровский район, доставка 
транспортом предприятия, позво-
нить: +38(096)730-94-23 , +38(067) 
791-93-45

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

РАБОЧИЙ на линию, м/р: с. Пар-
тизанское, Днепровский район, до-
ставка транспортом предприятия, 
позвонить: +38(096)730-94-23 , 
+38(067) 791-93-45

Рабочий на производство, ме-
бельное производство, место 
работы: Левый берег, позвонить: 
+38(068)312-93-68

РЕЗЧИК ПОРОЛОНА, на производ-
ство поролона, район 12 квартала, 
график 2/2, без ночных смен, з/п 
12000-25000 грн. в зависимости от 
вакансии, официальное оформле-
ние, позвонить: +38(099)389-70-94 
, +38(068)818-78-02

Водитель погрузчика, м/р ж/м 
Фрунзенский, без о/р, обучение, 
оф. трудоустройство, социальный  
пакет, достойная з/п, позвонить: 
+38(067)439-10-83

ВОДИТЕЛЬ погрузчика, м/р: с. 
Партизанское, Днепровский район, 
доставка транспортом предпри-
ятия, позвонить: +38(096)730-94-
23 , +38(067) 791-93-45

Водитель, кат. ВС, м/р: пр. Богда-
на 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 сдель-
ная, от 12 000 грн., позвонить: 
+38(067)610-22-23 , +38(095)230-
42-92

Водії, кат. Е, зателефонувати: 
+38(050)320-54-58 , +38(093)911-
30-14

ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ, ка-
тегорія Е, зателефонувати: 
+38(050)593-00-36 , +38(067)881-
75-57

Водій, кат. В,С, Дніпровському ка-
бельному заводу «Енерго», місце 
роботи - с. Новоолександрівка, за-
телефонувати: +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 АВТОМОБИЛЬ 
(под план для работы в такси), 
АВТО: Рено Логан, Киа, Хюндай, 
позвонить: +38(067)632-62-54

Электрик-пневматик, кат.Е на са-
мосвал DAF, з/п от 20000 грн., база 
находится на Левом берегу, зво-
нить 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 заводу 
«Енерго», місце роботи - с. Ново-
олександрівка, зателефонувати: 
+38(095)730-70-71, +38(098)911-
41-00

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 (ІРИСНИХ 
МАС, БАЖАНО ЖІНКИ), терміно-
во, кондитерському підприємству, 
м. Днiпро, вул. Океанська, 4, зате-
лефонувати: +38(050)489-77-93

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (МАРМЕ-
ЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ), 
терміново, кондитерському підпри-
ємству, м. Днiпро, вул. Океанська, 
4, зателефонувати: +38(050)489-
77-93

Дробильник пластику, на вироб-
ництво ПВХ профілю, Лівий берег, 
район авторинку, доставка на/з ро-
боти, комплексне харчування, за-
телефонувати: +38(098)692-76-48

ЕЛЕКТРИК, 5,6 розряду, з досві-
дом роботи, місце роботи: смт Са-
марівка, Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 
18.00, зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

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

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

Електро-монтер, кат. В,С, Дні-
провському кабельному заводу 
«Енерго», місце роботи - с. Ново-
олександрівка, зателефонувати: 
+38(095)730-70-71, +38(098)911-
41-00

Електромонтери, відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізь-
ка, 22, каб.14, зателефонувати: 
+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 роботи: 
смт Самарівка, Дзвонити пн.-пт., 
з 9.00 до 18.00, зателефонувати: 
+38(0562) 36-06-18, +38(067)522-
26-47

Заготовщики, сапожники в обув-
ной цех, т.097-517-79-96.

Зварювальник, Дніпровському 
кабельному заводу «Енерго», міс-
це роботи - с. Новоолександрівка, 
зателефонувати: +38(095)730-70-
71, +38(098)911-41-00

ЛИТЕЙЩИК, на производство по-
ролона, район 12 квартала, график 
2/2, без ночных смен, з/п 12000-
25000 грн. в зависимости от вакан-
сии, официальное оформление, 
позвонить: +38(099)389-70-94 , 
+38(068)818-78-02

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

Маляр, фабрике столярных изде-
лий, позвонить: +38(067)565-04-61 
, +38(067)485-52-88

МАЛЯРЫ по металлу, от 45000 
грн., БЕСПЛАТНЫЕ ВАКАНСИИ! 
РАБОТА В ЭСТОНИИ: в г. Тал-
лине и др. городах. Бесплатное 
оформление документов на ра-
бочую визу, обеспечение рабочей 
одеждой и жильем, позвонить: 
+38(098)970-17-25 , Андрей (Viber, 
WhatsApp, Telegram) Лицензия 
№1620 от 27.12.2016

МАШИНІСТ ХОЛОДИЛЬНИХ 
УСТАНОВОК, робота постійна, 
ми пропонуємо: зручний графік, 
соцпакет, гарячі обіди, спецодяг, 
ми знаходимось: м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська 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

ОБРОБЛЮВАЧ (зачисник) ме-
талів, з досвідом роботи, місце 
роботи: смт Самарівка, Дзвонити 
пн.-пт., з 9.00 до 18.00, зателе-
фонувати: +38(0562) 36-06-18, 
+38(067)522-26-47

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ, зателефонувати: 
+38(098)000-56-20

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

Оператор прессовочной ма-
шины, м/р: пр. Богдана Хмель-
ницкого, 222, позвонить: 
+38(098)532-28-58

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

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

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

( , )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

�

�
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ÐÎÁÎÒÀ
РІЗНОРОБ на виробництво, з 
досвідом роботи, місце роботи: 
смт Самарівка, Дзвонити 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 графік, соцпакет, гарячі 
обіди, спецодяг, ми знаходимось: 
м. Дніпро вул. Молодогвардійська 
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

Робочий на виробництво ПВХ 
профілю, Лівий берег, район авто-
ринку, доставка на/з роботи, комп-
лексне харчування, зателефонува-
ти: +38(098)692-76-48

Розливальниці та фасувальниці 
потрібні на виробництво. Район 
вул. Берегової. Оплата відряд-
на, від виробітку. П’ятиденка, 
т.+38 067-563-07-81.

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

САНТЕХНІК, робота постійна, 
ми пропонуємо: зручний графік, 
соцпакет, гарячі обіди, спецодяг, 
ми знаходимось: м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська 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

Сборщик каркасов, мебель-
ное производство, место ра-
боты: Левый берег, позвонить: 
+38(068)312-93-68

Сборщик мебели, мебельное про-
изводство, место работы: Левый 
берег, позвонить: +38(068)312-93-
68

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

СВАРЩИКИ, от 45000 грн., 
БЕСПЛАТНЫЕ ВАКАНСИИ! РА-
БОТА В ЭСТОНИИ: в г. Таллине и 
др. городах. Бесплатное оформле-
ние документов на рабочую визу, 
обеспечение рабочей одеждой и 
жильем, позвонить: +38(098)970-
17-25 , Андрей (Viber, WhatsApp, 
Telegram) Лицензия №1620 от 
27.12.2016

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

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТНИКИ 
дерев’яних піддонів, з/п 15000-
18000 грн., оплата своєчасно, без 
затримок, місце роботи: лівий бе-
рег, зателефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

Скрутчик дроту, кат. В,С, Дні-
провському кабельному заводу 
«Енерго», місце роботи - с. Ново-
олександрівка, зателефонувати: 
+38(095)730-70-71, +38(098)911-
41-00

СЛЕСАРИ-МОНТАЖНИКИ, от 
45000 грн., БЕСПЛАТНЫЕ ВАКАН-
СИИ! РАБОТА В ЭСТОНИИ: в г. 
Таллине и др. городах. Бесплат-
ное оформление документов на 
рабочую визу, обеспечение рабо-
чей одеждой и жильем, позвонить: 
+38(098)970-17-25 , Андрей (Viber, 
WhatsApp, Telegram) Лицензия 
№1620 от 27.12.2016

Слесари-ремонтники, график ра-
боты: 2 день/2 ночь, 4 выходных, 
позвонить: +38(067)569-76-34

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

Слесарь-ремонтник, г. Днепр, 
ж/м Западный, ООО Завод По-
лимерных Изделий Фарутти, по-
лная занятость, официальное 
трудоустройство, позвонить: 
+38(056)789-46-08 , +38(096)693-
64-34   

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

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

Слюсарі-ремонтники, відділ ка-
дрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криво-
різька, 22, каб.14, зателефонувати: 
+38(0562)33-67-01 , +38(0562) 34-
39-18 (з 9.00 до 16.00).

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК з ремонту 
металообробних верстатiв, з досві-
дом роботи, місце роботи: смт Са-
марівка, Дзвонити пн.-пт., з 9.00 до 
18.00, зателефонувати: +38(0562) 
36-06-18, +38(067)522-26-47

Слюсар-сантехнік, відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криворізь-
ка, 22, каб.14, зателефонувати: 
+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).

СТОЛЯР, для работы с ценной по-
родой древесины, з/п - % от зака-
за, район работы - ж/м Фрунзенс-
кий, позвонить: +38(050)184-23-00, 
Виктор, +38(095)420-86-36, Артем

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

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

ТОКАРЬ, СРОЧНО! з/п 14000-
16000 грн., оплата сдельная, 
своевременная, р-н работы: 
Правый берег, +38(095)027-80-88 
, +38(067)882-90-34 , Александр 
Викторович

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

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК, 
терміново, кондитерському підпри-
ємству, м. Днiпро, вул. Океанська, 
4, зателефонувати: +38(050)489-
77-93

УТЮЖИЛЬЩИЦА, швейному про-
изводству, позвонить: +38(050)342-
89-84 , +38(098)107-98-42

Формовщик  ручной формовки 
/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 производству, 
позвонить: +38(050)342-89-84 , 
+38(098)107-98-42

Шлифовщики, фабрике сто-
лярных изделий, позвонить: 
+38(067)565-04-61 , +38(067)485-
52-88

Штамповщик, г. Днепр, ж/м За-
падный, ООО Завод Полимерных 
Изделий Фарутти, полная заня-
тость, официальное трудоустрой-
ство, позвонить: +38(056)789-46-
08 , +38(096)693-64-34   

Электрик, г. Днепр, ж/м Западный, 
ООО Завод Полимерных Изде-
лий Фарутти, полная занятость, 
официальное трудоустройство, 
позвонить: +38(056)789-46-08 , 
+38(096)693-64-34   

Электрик, с личным автомобилем, 
о/р от 3-х лет, частичная заня-
тость, з/п договорная, позвонить: 
+38(067)565-02-49 , Татьяна Ана-
тольевна

Электрик-пневматик, кат.Е на са-
мосвал DAF, з/п от 20000 грн., база 
находится на Левом берегу, зво-
нить строго пн.-пт. с 9.00 до 17.00 
тел. 098-970-94-05
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МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, для работы 
в службе охраны, на постоянную 
работу в новый жилой комплекс, 
з/п от 750 до 1000 грн./сутки, с 
предоставлением тренировок у 
проф. инструкторов, позвонить: 
+38(099)298-71-70 , +38(097)662-
02-62

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

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

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

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

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

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

Охоронник, у зв’язку із відкрит-
тям нового магазину на постійну 
роботу, гнучкий графік, офіційне 
працевлаштування, своєчасна 
заробітна плата, м/р: Проспект 
Калнишевського 1А, Проспект Бог-
дана Хмельницкого 113, вул. Мак-
сима Дія 21-б, зателефонувати: 
+38(093)170-75-58 , +38(066)170-
94-58 , +38(067)617-07-58

ОХОРОНЦІ, в охоронну фірму в мі-
сті Дніпро, чоловіки/жінки, від 20 до 
50 років, своєчасна виплата заро-
бітної плати, соціальний пакет, за-
безпечення фірменним одягом, за-
телефонувати: +38(095)664-48-50

Охоронці, м. Дніпро, гр. роботи 
1/2, 1/3, заробітна плата від 800 
грн./зміна+премії, офіційне пра-
цевлаштування, соцпакет, зате-
лефонувати: +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 сімей-
ний бізнес. До 15000 грн+премії, 
т.067-793-07-89, 050-629-80-66.

Простий підробіток від студента 
до пенсіонера на2-5 годин в день. 
До 450 грн в день, т.095-931-27-34, 
093-309-35-34.

Актуально! Робота, підробіток 
в офісі. Є можливість  on-line.  
Досвід роботи не важливий. Своє-
часна оплата + премії,  т. 096-259-
07-76.

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

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

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

Предприятию требуются:

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

м/р: с. Партизанское,
Днепровский район

доставка транспортом
предприятия

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

ПРЕСОВЩИК

РАБОЧИЙ
на линию

ГРУЗЧИКИ

Производственному
предприятию требуются:

ðàáî÷èé, ÃÐÓÇ×ÈÊ

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

социальный пакет, достойная з/п

тел. 067-439-10-83

Ïîäñîáíûé

Îïåðàòîðû
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ
ëèíèþ

ïîãðóç÷èêà
Âîäèòåëü

Швейному производству
требуются:

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

ШВЕЯ

УТЮЖИЛЬ ИЦАЩ

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

Истопник

Место работы: Левый берег

Мебельное производство
приглашает:

Рабочего

Сборщика мебели

на производство

Оператора
фрезерного станка с ЧПУ

(деревообработка, нестинг)

Сборщика каркасов

068-312-93-68

Пров зор в
Фармацевт в

i i
i

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

Офіційне працевлаштування,
високий рівень зарплати,
повний соціальний пакет

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

район ,вул. Лагiрна
вул. Бальзака

вул. Багговутiвська
та
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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

Вантажник, вул. 20 років Перемо-
ги, 43Д (Придніпровськ), зателефо-
нувати: +38(093)145-22-87

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

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

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

ВАНТАЖНИК, робота постійна, 
ми пропонуємо: зручний графік, 
соцпакет, гарячі обіди, спецодяг, 
ми знаходимось: м. Дніпро вул. 
Молодогвардійська 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

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

ВАНТАЖНИК, терміново, конди-
терському підприємству, м. Днiпро, 
вул. Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

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

ВАНТАЖНИКИ, робота у м. Дніпрі, 
м. Новомосковську, м. Кам`янсько-
му, зателефонувати: +38(067)784-
52-72 , +38(066)558-72-90

Вантажник-пакувальник, на ви-
робництво ПВХ профілю, Лівий бе-
рег, район авторинку, доставка на/з 
роботи, комплексне харчування, 
зателефонувати: +38(098)692-76-
48

Відмінна робота та підробіток іні-
ціативним людям, т.066-794-96-06, 
068-032-51-02

ГРУЗЧИК, адреса работы: ул. Ян-
геля, 40д, ул. Мандрыковская, 47,  
зателефонувати: +38(067)561-58-
01 , +38(067)561-58-05

Грузчик, г. Днепр, ж/м Западный, 
ООО Завод Полимерных Изде-
лий Фарутти, полная занятость, 
официальное трудоустройство, 
позвонить: +38(056)789-46-08 , 
+38(096)693-64-34    

ГРУЗЧИК, заработная плата от 
8500 грн., график 2/2, ул. Байкаль-
ская 9/21, позвонить: +38(095)282-
73-34

ГРУЗЧИК, с о/р на автопогрузчике, 
адреса работы: ул. Янгеля, 40д, 
ул. Мандрыковская, 47,  зателе-
фонувати: +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. Партизанское, 
Днепровский район, доставка 
транспортом предприятия, позво-
нить: +38(096)730-94-23 , +38(067) 
791-93-45

ГРУЗЧИКИ, на производство поро-
лона, район 12 квартала, график 
2/2, без ночных смен, з/п 12000-
25000 грн. в зависимости от вакан-
сии, официальное оформление, 
позвонить: +38(099)389-70-94 , 
+38(068)818-78-02

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

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, по-
звонить: +38(097)774-97-50 , 
+38(095)651-70-36

Дробильник пластику, на вироб-
ництво ПВХ профілю, Лівий берег, 
район авторинку, доставка на/з ро-
боти, комплексне харчування, за-
телефонувати: +38(098)692-76-48

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

Истопник, р-н 12 Квартал, позво-
нить: +38(067)569-76-34

Клінінгової компанії потрібні 
прибиральниці 5500 грн., Брига-
дир 8000 грн., Оператор на під-
логомиючу машину 10000 грн., 
Двірники 7000 грн. Лівий берег, 
т.097-991-31-31, 099-429-09-06

ЛИТЕЙЩИК, на производство по-
ролона, район 12 квартала, график 
2/2, без ночных смен, з/п 12000-
25000 грн. в зависимости от вакан-
сии, официальное оформление, 
позвонить: +38(099)389-70-94 , 
+38(068)818-78-02

Мойщик черной посуды, в ре-
сторан The Loft gastropub, нахо-
димся в  ТЦ Пассаж, 5этаж, гра-
фик: 2/2 с 10:00 до 22:00, ставка 
в час 35грн (чистыми), позвонить: 
+38(067)402-05-35

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

ОПЕРАТОР ВЫШИВАЛЬНОГО 
ОБЛАДНАННЯ, зателефонувати: 
+38(098)000-56-20

ПЕЧАТНИК, на участок шелкотра-
фарета, в компанию, занимающу-
юся производством дорогой суве-
нирной упаковки, ищем грамотного 
сотрудника, возможно обучение, 
оплачиваемый отпуск и больнич-
ный, производство находится по 
адресу: ул. Маршала Малиновско-
го, 124, позвонить: +38(095)527-72-
21 , +38(067)517-19-59

Підробіток. Часткова зайнятість. 
3-4 години на день. Офіс, т.096-
925-67-51

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК, терміно-
во, кондитерському підприємству, 
м. Днiпро, вул. Океанська, 4, зате-
лефонувати: +38(050)489-77-93

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, робота 
постійна, ми пропонуємо: зруч-
ний графік, соцпакет, гарячі обіди, 
спецодяг, ми знаходимось: м. Дні-
про вул. Молодогвардійська 32, 
кінцева зупинка 9 трамваю район 
старого м’ясокомбінату, маршрутки 
22,27 - «Агро-Овен», друга прохід-
на, зателефонувати: +38(056)373-
93-41, (067)566-95-52

Подсобный рабочий, грузчик, 
м/р р-он ж/м Фрунзенский, без о/р, 
обучение, оф. трудоустройство, 
социальный пакет, достойная з/п, 
позвонить: +38(067)439-10-83

Потрібні працівники, 21-45 ро-
ків, роб. день з 8.00 до 17.00, 6 
днів на тиждень. Заробітна плата 
600 грн./день, зателефонувати: 
+38(099)669-29-25

ПРИБИРАЛЬНИК ВИРОБНИЧИХ 
ПРИМІЩЕНЬ, терміново, конди-
терському підприємству, м. Днiпро, 
вул. Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

Прибиральник, вул. Набережна 
Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, 
зателефонувати: +38(095)832-30-
08

Прибиральниці в автосалон. Р-н 
Набережна Перемоги. Графік 2/2, 
7-19.00. з/п 6000 грн., 5-тиденка 
6.00-9.00. з/п 3500 грн., т.097-991-
31-31, 099-429-09-06

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, зателефону-
вати: +38(097)956-75-74 , Вікторія

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

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

РАБОЧИЙ на линию, м/р: с. Пар-
тизанское, Днепровский район, до-
ставка транспортом предприятия, 
позвонить: +38(096)730-94-23 , 
+38(067) 791-93-45

Разнорабочие, график работы: 2 
день/2 ночь, 4 выходных, позво-
нить: +38(067)569-76-34

РАЗНОРАБОЧИЕ, от 30000 грн., 
БЕСПЛАТНЫЕ ВАКАНСИИ! РА-
БОТА В ЭСТОНИИ: в г. Таллине и 
др. городах. Бесплатное оформле-
ние документов на рабочую визу, 
обеспечение рабочей одеждой и 
жильем, позвонить: +38(098)970-
17-25 , Андрей (Viber, WhatsApp, 
Telegram) Лицензия №1620 от 
27.12.2016

РАЗНОРАБОЧИЕ, позвонить: 
+38(066)071-20-60

РЕЗЧИК ПОРОЛОНА, на производ-
ство поролона, район 12 квартала, 
график 2/2, без ночных смен, з/п 
12000-25000 грн. в зависимости от 
вакансии, официальное оформле-
ние, позвонить: +38(099)389-70-94 
, +38(068)818-78-02

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

Різноробочі-вантажники, на ви-
робництво, р-н автовокзалу, з\п 2 
рази в місяць 13000-15000 грн., 
щоденний аванс, зателефонувати: 
+38(095)257-40-65 , +38(097)977-
69-19

Робочий на виробництво ПВХ 
профілю, Лівий берег, район авто-
ринку, доставка на/з роботи, комп-
лексне харчування, зателефонува-
ти: +38(098)692-76-48

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

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТНИКИ 
дерев’яних піддонів, з/п 15000-
18000 грн., оплата своєчасно, без 
затримок, місце роботи: лівий бе-
рег, зателефонувати: +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 магазин, 
з/п - 450 грн./день, место работы: 
Правый, Левый берег, позвонить: 
+38(050)361-27-96 , +38(097)584-
56-73 , +38(066)955-10-52 , 
+38(097)277-32-64

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

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

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

Робота, підробіток для звичайних 
людей. До 530 грн/день. Г/р 2/5 го-
дин на день, т.067-523-59-46, 066-
683-86-70

066-071-20-60

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

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-
м яса’
Пекаря
Касира
Вантажника
Кухаря

Потрібні

0 - - -5850 320 54
093-911-30-14

Водії
кат. Е

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

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

М КОЙЩИ

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

черной посуды

В ресторан
The Loft gastropub

Набір

ВОДІЇВ-

050-593-00-36
067-881-75-57

ДАЛЕКОБІЙНИКІВ
категорії Е
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ÐÎÁÎÒÀ
Основні аспекти оформлення працівників 

на роботу та оплати праці
Згідно ст. 43  Конституції України, кожен має право 

на працю, що включає можливість заробляти собі на життя 
працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. 
Це означає, що людина має право на вільний вибір професії, 
роду заняття, територіального розміщення місця роботи, 
направлення галузі господарювання підприємства та ін.

Правові гарантії права на працю встановлені державою 
для громадян діють починаючи з дати прийняття на роботу і 
закінчуючи її припиненням.

Прийняття  на роботу працівника  проводиться наступним 
чином:

- громадянин  подає  відповідні документи щодо 
працевлаштування та пише заяву на прийняття його на посаду;

- за підписом керівника  складається відповідний  наказ 
про прийняття на роботу працівника ;

- підприємством не пізніше як за один день до початку 
роботи надсилається до Державної податкової служби 
повідомлення про прийняття працівника на роботу;

- посадові особи роботодавця ознайомлюють працівника 
з основними документами, а саме: правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, колективним договором, посадовою 
інструкцією тощо;

- працівник  відділу кадрів оформлює трудову книжку 
відповідно до вимог чинного законодавства,  заповнює особову 
картку форми № П-2, формує особову справу працівника;

- бухгалтер зазначає дані новоприйнятого працівника у 
встановленій звітності;

- заробітна плата (посадовий оклад) повинна бути 
зазначена у штатному розписі підприємства.

- в подальшому відпрацьовані дні працівника  заносяться 
відповідальною особою підприємства до табелю обліку 
робочого часу.

Системами оплати праці є тарифна та інші системи, 
що формуються на оцінках складності виконуваних робіт і 
кваліфікації працівників.

Віднесення виконуваних робіт до певних тарифних 
розрядів і присвоєння кваліфікаційних розрядів робітникам 
провадиться власником або органом, уповноваженим 
власником, згідно з професійними стандартами 
(кваліфікаційними характеристиками) за погодженням із 
виборним органом первинної профспілкової організації 
(профспілковим представником); 

- заробітна плата офіційно працевлаштованого 
працівника не може бути меншою мінімальної (ст. 95 КЗпП 
України).

Мiнiмальна заробiтна плата - це законодавчо 
встановлений розмiр заробiтної плати за просту, 
неквалiфiковану працю, нижче якого не може провадитися 
оплата за виконану працiвником мiсячну, погодинну норму 
працi (обсяг робiт). 

До мiнiмальної заробiтної плати не включаються 
доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкiдливих, 
особливо шкiдливих умовах працi, на роботах з особливими 
природними географiчними i геологiчними умовами та 
умовами пiдвищеного ризику для здоров›я, а також премiї до 
ювiлейних дат, за винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї, 
матерiальна допомога. 

У разi коли працiвниковi, який виконав мiсячну (годинну) 
норму працi, нарахована заробiтна плата нижче законодавчо 
встановленого розмiру мiнiмальної заробiтної плати, 
пiдприємство провадить доплату до її рiвня. 

Розмiр мiнiмальної заробiтної плати встановлюється 
i переглядається вiдповiдно до статей 9 i 10 Закону України 
«Про оплату працi».

Мiнiмальна заробiтна плата є державною соцiальною 
гарантiєю, обов›язковою на всiй територiї України для 
пiдприємств, установ, органiзацiй усiх форм власностi i 
господарювання та фiзичних осiб. Мiнiмальна заробiтна плата 
це та, нижче якої працівники не мають права продавати свій 
труд.

Заробiтна плата у відповідних періодах пiдлягає 
iндексацiї у встановленому законодавством порядку.

Для працівників, які вже працюють, та для тих, які 
мають намір влаштуватися на роботу, слід знати, що виплата 
заробітної плати   провадиться не рідше двох разів на місяць, 
розмір заробітної плати за першу половину місяця повинна 
бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з 
розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

Пам’ятайте, що дотримання чинного законодавства про 
працю є обов’язковою вимогою для  підприємств, установ, 
організацій незалежно від форми власності.

Головний державний інспектор
відділу з питань додержання  
законодавства про працю 
у Дніпровському регіоні 
Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області 

Бабкіна Валентина Іванівна.


