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ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ
№41 (756) 20.10.2021 - 26.10.2021  

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

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

050-453-41-52

Производственному предприятию требуются:

Район работы: ж/м Приднепровск

Штамповщик
Кладовщик
Рабочий
Оператор на производство

Учетчик
Штабелировщик
Стропальщики

на производство

Район работы: 12 квартал

Машинист козлового крана

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 требуется:

Водитель кат.Е
на самосвал DAF

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.

ГРУЗЧИКИ

тел. 096-002-01-10

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

ул. Героев Сталинграда 152 А

з/п 11000 грн.

На мебельный склад
требуются

График 2/2 с 12:00 до 22:00 или
с 8:00 до 20:00

з/п 35 грн. в час (чистыми)
6000-6500 грн.

ХОЗЯЮШКА

(067)638-30-88,Татьяна

находимся в ТЦ Аполло
3 этаж, ул. Титова, 36

в ресторан

В ресторан
The Loft gastropub

Звоните: 067-552-33-46, Влада

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)

В ХИМЧИСТКУ
на ул. Аржанова, 2

требуется

ОПЕРАТОР
на машину химчистки
097-325-74-76
095-314-68-04

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

Место работы: Левый берег

Мебельное производство
приглашает:

Грузчиков-
упаковщиков
с обучением

098-007-18-85

Грузчиков-

с обучением
комплектовщиков

Начальника ОТК
с опытом работы

068-312-93-68

СТО приглашает на работу

АВТОСЛЕСАРЯ
с о/р

График работы:
пн-пт, с 9:00 до 18:00

суббота - с 9:00 до 14:00
з/п договорная

р-н работы: ул. Калиновая

066-218-31-40

068-017-02-79 (067) - -809 19 35

по укладке плитки
БРИГАДА

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

ПРЕДПРИЯТИЮ СТРЕБУЮТ Я:

САНТЕХНИКИ
пунктуальные, ответственные,

возможна работа
для пенсионера,

гибкий график работы

êîìïëåêòîâùèêè
з/п 15 000 грн.

Предприятию требуются

Место работы: Левый берег,
ж/м Фрунзенский

067-632-94-99 вайбер
066-115-60-65, Мария

Ã -ÐÓÇ×ÈÊÈ

ñáîðùèê
з/п 15 000 грн.

Ñ -ÒÎËßÐ
з/п 18 000 грн.

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ

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

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
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Главный энергетик-элек-
трик, з/п высокая, фабрике 
столярных изделий, позво-
нить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

Начальник ОТК, с опытом ра-
боты, мебельное производство, 
место работы: Левый берег, 
позвонить: +38(098)007-18-85 , 
+38(068)312-93-68

02

Інженер з охорони праці, со-
ціальний пакет, п’ятиденка, до-
ставка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи – Лівий бе-
рег, телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Інженер з постачання, 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

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

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

Учетчик на производство, 
производственному предпри-
ятию, район работы: 12 квар-
тал, позвонить: +38(050)453-
41-52

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

05

Адміністративна робота в офі-
сі (3-4 години на день). Дохід до 
520 грн. на день. Щотижнева 
оплата, т.050-085-11-78

Потрібен особистий поміч-
ник(ця) керівника. Гнучкий 
графік. Офіс. Навчу. До 18000 
грн, т.096-301-46-66. 

Менеджер по роботі з персо-
налом в офіс-склад. До 18500 
грн, т.067-875-76-86, 095-895-
24-23.

Агентство недвижимости на-
бирает 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.

МЕНЕДЖЕР зі збуту, місце 
роботи: смт Самарівка, дзво-
нити пн.-пт. з 9.00 до 18.00 
за тел.: +38(0562)36-06-18 , 
+38(067)522-26-47

19

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

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

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ на нп/а, 
можливо БЕЗ ДОСВІДУ РОБО-
ТИ, з подальшим навчанням, 
зателефонувати: +38(067)405-
57-34 , +38(067)405-62-18

Комплектовщик, з/п высо-
кая, о/р желателен, возмож-
но обучение, звонить с 9.00 
до 16.00, +38(067)904-22-83 , 
+38(050)714-27-09

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

ЛИВАРНИКИ ПЛАСТМАС, мож-
ливо БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, з 
подальшим навчанням, зателе-
фонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

ОПЕРАТОРИ ЧПУ, можливо 
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, з по-
дальшим навчанням, зателе-
фонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

Операторы на производ-
ственную линию, м/р ж/м 
Фрунзенский, без о/р, обучение, 
оф. трудоустройство, социаль-
ный пакет, достойная з/п, позво-
нить: +38(067)439-10-83

Пекарь-формовщик, з/п вы-
сокая, о/р желателен, возмож-
но обучение, звонить с 9.00 
до 16.00, +38(067)904-22-83 , 
+38(050)714-27-09

ПОВАР шаурмы, вакансии от-
крыты, в день и в ночь, график 
работы: 2/2, 3/3, требования: 
ответственность, чистоплот-
ность, вежливость! Можно без 
опыта, обучаем! Левый бе-
рег! Стабильная высокая за-
работная плата! Позвонить: 
+38(063)860-66-19

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

РІЗНОРОБОЧИЙ, можливо 
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, з по-
дальшим навчанням, зателе-
фонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

СЛЮСАР МЕХАНОЗБІРНИХ 
РОБІТ, можливо БЕЗ ДО-
СВІДУ РОБОТИ, з подаль-
шим навчанням, зателефо-
нувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

Ученик обвальщика, в мясной 
магазин, ответственные, з/п 
от 10000 до 19000 грн., более 
детально з/п обсуждается при 
собеседовании в зависимости 
от профессиональных данных, 
позвонить: +38(050)361-27-96 , 
+38(097)584-56-73

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

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

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

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-

Предприятию на постоянную
работу требуются:

098-532-28-58

Водитель

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

кат. ВС

Грузчики
Оператор
прессовочной
машины

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

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

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

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

МЕНЕДЖЕР

планово-розподільних
ПРП( )

зі збуту

МАЙСТЕР

конструктор
ІНЖЕНЕР-

ТЕРМІНОВО

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР
з ремонту технологічного
обладнання

В связи с расширением
на производство в цех легких

металлоконструкций требуются:

067-524-33-80 Валентина

График работы: с 8.00 до 18.00
Официальное оформление. Район работы:

пр-т Мазепы (Петровского), ул. Орловская, 21

Сварщик

Слесарь-сборщик
на полуавтомат

металлоконструкция
( )гибочный станок, гильотина

Гибщик резчик( )

(067)306-38-94

Охранники

В Яхт-Клуб
ул. Набережная

Победы 77Б

требуются

з/п 600 грн./сутки
гр/р: сутки через двое

Разнорабочие
з/п 10000 грн.

Садовник

(067)562-21-21

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
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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)

11

Звичайна робота (можливо 
підробіток) 3-4 години на день. 
Дохід до 500 грн. на день, т. 096-
259-07-76

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

Касир, вул. Робоча, 67, зателе-
фонувати: +38(099)508-32-38

Касир, Донецьке шосе, зателе-
фонувати: +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, за-
телефонувати: +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, 
зателефонувати: +38(050)957-
69-08 , +38(067)136-77-47

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

Касир-оцінювач, в ломбард, 
з/п 13 500-16 000 грн., р-н ро-
боти: м. Дніпро, знання ПК 
обов’язкове, графік роботи: 
подобовий (1/2), денний (2/2), 
зателефонувати: +38(096)960-
15-15 , +38(096)461-81-69

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.Каштановая, 35 (Интерпайп 
НТЗ), условия: бесплатное пи-
тание, выплата з/п 2 раза в ме-
сяц, звоните: +38(067)699-61-56 
, Мария

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

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

Требуется

ГРУЗЧИК
заработная плата

график 2/2
ул. Байкальская 9/21

от 00 до 10000 грн.85

095 -34-282-73

СРОЧНО!

ТОКАРЬ

з/п грн.16000-18000
Оплата сдельная, своевременная

р-н работы: Правый берег

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

Александр Викторович

ФРЕЗЕРОВЩИК

На СТО требуется

056-233-56-30

056-372-02-63

АВТОСЛЕСАРЬ

050-342-34-56

с опытом работы

Требуются

ОПЕРАТОРЫ

з/п высокая
официальное трудоустройство

р-н Аэропорта

067-566-88-14
Олег Борисович

станков с ЧПУ
(металлообработка)

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

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

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

Продавець, р-н пр. Гагаріна, 
ТЦ «Нагорний», зателефонува-
ти: +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, 
зателефонувати: +38(063) 198-
68-90

Продавці, вул. Глінки,2, ТЦ 
«Мост Сіті», до нового магазину, 
зателефонувати: +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

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

Робота, підробіток, офіс. До-
хід 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

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 производством, 
в школы и сады города, поз-
вонить: +38(096)626-04-02 , 
+38(099)742-21-27

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

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

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

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, зателе-
фонувати: +38(099)508-32-38

Кухар, Донецьке шосе, зателе-
фонувати: +38(066)103-10-12

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

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

Кухар, р-н Парус-Комунар, за-
телефонувати: +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», зателе-
фонувати: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

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

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

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

Обвальщик, в мясной магазин, 
ответственные, з/п от 10000 
до 19000 грн., более деталь-
но з/п обсуждается при собе-
седовании в зависимости от 
профессиональных данных, 
позвонить: +38(050)361-27-96 , 
+38(097)584-56-73

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

Пекар, вул. Робоча, 67, зателе-
фонувати: +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, зате-
лефонувати: +38(099)027-29-20

Пекар, р-н Парус-Комунар, за-
телефонувати: +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

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, 
зателефонувати: +38(050)957-
69-08 , +38(067)136-77-47

Пекарь-формовщик, з/п вы-
сокая, о/р желателен, возмож-
но обучение, звонить с 9.00 
до 16.00, +38(067)904-22-83 , 
+38(050)714-27-09

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

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

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:

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

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
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ÐÎÁÎÒÀ
ВОДIЙ зі своїм авто 1,2-2,5 т, з/п 
20 000-50 000 грн., зателефону-
вати: +38(067)240-14-18

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

ВОДИТЕЛЬ погрузчика, м/р: 
с. Партизанское, Днепровс-
кий район, доставка транспор-
том предприятия, позвонить: 
+38(096)730-94-23 , +38(067) 
791-93-45

Водитель, кат. ВС, м/р: пр. Бог-
дана Хмельницкого, 222, позво-
нить: +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

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

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

Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чесний, 
порядний. Досвід роботи 
на груз. DAF, Scania, приче-
пи-тенти (штора), двадцятки. 
Повна зайнятість, по Україні. 
Достойна З/П, +38(095)286-51-
99 , пн-птн 8:00-16:00, Ірина.

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМО-
БИЛЬ (под план для работы 
в такси), АВТО: Рено Ло-
ган, Киа, Хюндай, позвонить: 
+38(067)632-62-54
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Гибщик (резчик), график ра-
боты: с 8.00 до 18.00, офи-
циальное оформление, район 
работы: пр-т Мазепы (Петровс-
кого), ул. Орловская, 21, позво-
нить: +38(067)524-33-80 , Ва-
лентина

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

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, зателефонувати: 
+38(050)489-77-93

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

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

ПОВАР шаурмы, вакансии от-
крыты, в день и в ночь, график 
работы: 2/2, 3/3, требования: 
ответственность, чистоплот-
ность, вежливость! Можно без 
опыта, обучаем! Левый бе-
рег! Стабильная высокая за-
работная плата! Позвонить: 
+38(063)860-66-19

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 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 (Интерпайп НТЗ), условия: 
бесплатное питание, выпла-
та 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

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

Порезка филе, оплата вы-
сокая, район аэропорта, по-
звонить: +38(056)377-82-87 , 
+38(067)563-77-75

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

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

Хозяюшка в ресторан, гра-
фик 2/2 с 12 до 22 или с 8 до 
20, з/п 35 грн. в час (чистыми), 
6000-6500 грн. Находимся в ТЦ 
Аполло, 3 этаж, ул. Титова, 36, 
позвонить: +38(067)638-30-88 , 
Татьяна

Чистка/обработка/сорти-
ровка рыбы, оплата высо-
кая, район аэропорта, поз-
вонить: +38(056)377-82-87 , 
+38(067)563-77-75
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Кладовщик, производствен-
ному предприятию, район ра-
боты: 12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

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

Робота або підробіток (3-4 го-
дини), т.095-334-46-56
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Автомойщик, с о/р, з/п сдель-
ная, позвонить: +38(050)190-
50-24

АВТОСЛЕСАРЬ с опытом 
работы, на СТО, позвонить: 
+38(056233-56-30 , +38(056)372-
02-63 , +38(050)342-34-56

АВТОСЛЕСАРЬ, на СТО, с 
о/р, график работы: пн-пт, с 
9:00 до 18:00 суббота - с 9:00 
до 14:00, з/п договорная, р-н 
работы: ул. Калиновая, поз-
вонить: +38(066)218-31-40 , 
+38(068)017-02-79

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

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).

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

Електромонтер, повний соці-
альний пакет, п’ятиденка, до-
ставка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи – Лівий бе-
рег, телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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 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

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ на нп/а, 
можливо БЕЗ ДОСВІДУ РОБО-
ТИ, з подальшим навчанням, 
зателефонувати: +38(067)405-
57-34 , +38(067)405-62-18

Комплектовщик, з/п высо-
кая, о/р желателен, возмож-
но обучение, звонить с 9.00 
до 16.00, +38(067)904-22-83 , 
+38(050)714-27-09

ЛИВАРНИКИ ПЛАСТМАС, мож-
ливо БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, з 
подальшим навчанням, зателе-
фонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

МАЙСТЕР планово-розпо-
дільних питань (ПРП), місце 
роботи: смт Самарівка, дзво-
нити пн.-пт. з 9.00 до 18.00 
за тел.: +38(0562)36-06-18 , 
+38(067)522-26-47

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

Машинист козлового крана, 
производственному предпри-
ятию, район работы: ж/м Приде-
провск, позвонить: +38(050)453-
41-52

Машинист моющей маши-
ны, 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

Машинист крана, повний со-
ціальний пакет, п’ятиденка, до-
ставка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи – Лівий бе-
рег, телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

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)(

СПОРТЗАЛ «РЕЖИМ»
ищет

УБОРЩИЦУ
ночные смены

м/р: Центр города

Обращаться за номером:

093-195-10-23 АННА

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

(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

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ

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

Слесари-ремонтники, график 
работы: 2 день/2 ночь, 4 выход-
ных, позвонить: +38(067)569-
76-34

Слесарь трубопровода и МК, 
позвонить: +38(067)633-61-06

Слесарь-ремонтник, г. Дне-
пр, ж/м Западный, ООО Завод 
Полимерных Изделий Фарут-
ти, полная занятость, офи-
циальное трудоустройство, 
позвонить: +38(056)789-46-08 , 
+38(096)693-64-34   

Слесарь-сборщик метал-
локонструкций (гибочный 
станок, гильотина) , график 
работы: с 8.00 до 18.00, офи-
циальное оформление, район 
работы: пр-т Мазепы (Петровс-
кого), ул. Орловская, 21, позво-
нить: +38(067)524-33-80 , Ва-
лентина

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 рухомого 
складу, 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 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

СЛЮСАР МЕХАНОЗБІРНИХ 
РОБІТ, можливо БЕЗ ДО-
СВІДУ РОБОТИ, з подаль-
шим навчанням, зателефо-
нувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

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)

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК з ре-
монту металообробних вер-
статiв, з досвідом роботи, місце 
роботи: смт Самарівка, Дзвони-
ти пн.-пт., з 9.00 до 18.00, зате-
лефонувати: +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).

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

Механік-енергетик, повний со-
ціальний пакет, п’ятиденка, до-
ставка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи – Лівий бе-
рег, телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

НАПОЛНИТЕЛЬ баллонов про-
мышленными газами, на про-
изводственную базу, полная 
занятость, з/п договорная, м/р: 
р-н аэропорта (военный горо-
док Аэродром), обращаться с 
8.00 до 17.00 в рабочие дни 
по тел.: +38(097)568-18-90 , 
+38(067)567-84-79

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

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

Оператор на производство, 
производственному предпри-
ятию, район работы: 12 квар-
тал, позвонить: +38(050)453-
41-52

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

Оператор, г. Днепр, ж/м За-
падный, ООО Завод Поли-
мерных Изделий Фарутти, 
полная занятость, официаль-
ное трудоустройство, поз-
вонить: +38(056)789-46-08 , 
+38(096)693-64-34   

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, можливо 
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, з по-
дальшим навчанням, зателе-
фонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

Операторы на производ-
ственную линию, м/р ж/м 
Фрунзенский, без о/р, обучение, 
оф. трудоустройство, социаль-
ный пакет, достойная з/п, позво-
нить: +38(067)439-10-83

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

ОПЕРАТОРЫ станков с ЧПУ, 
металлообработка, з/п высо-
кая, официальное трудоустрой-
ство, р-н Аэропорта, позвонить: 
+38(067)566-88-14 , Олег Бори-
сович

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

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

Підприємству на постійну 
роботу потрібен Токар. Дзво-
нити в робочий час. тел: 
+38(098)134-23-37

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

РАБОЧИЙ на линию, м/р: с. 
Партизанское, Днепровский 
район, доставка транспор-
том предприятия, позвонить: 
+38(096)730-94-23 , +38(067) 
791-93-45

Рабочий, производственно-
му предприятию, район ра-
боты: 12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

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

Робітники на виробництво 
метизів. Чоловіки/жінки, у т.ч. 
з вищою освітою. ЗП до 1000 
грн./день. Виробництво роз-
ташовано на лівому березі. 
Тел. +38(067)633-32-97

Робота або підробіток. Потрі-
бен помічник. Гідна оплата, 
т.050-363-43-87, 067-201-65-98

Сантехники, пунктуальные, 
ответственные, возможна ра-
бота для пенсионера, гибкий 
график работы, позвонить: 
+38(067)809-19-35

Сварщик на полуавтомат, гра-
фик работы: с 8.00 до 18.00, 
официальное оформление, ра-
йон работы: пр-т Мазепы (Пе-
тровского), ул. Орловская, 21, 
позвонить: +38(067)524-33-80 , 
Валентина

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

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

СВАРЩИК-сборщик МК, по-
луавтомат, р-н завода им. Ба-
бушкина, оплата 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

ГРУЗЧИКИ

096-545-82-64

Предприятию требуются:

з/п от 14000 грн.
м/р: р-он 12-го квартала

на мебельный склад

095-031-52-88

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

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

Требуется:

5-го разряда

050-320-60-38

Электрик
полная занятость
официальное оформление
график работы: 5-дневка, с 8:00 до 17:00

З/п 18000 грн.

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

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ
на п/а

ОПЕРАТОРИ ЧПУ

ЛИВАРНИКИ
ПЛАСТМАС

СЛЮСАР
І ІМЕХАНОЗБ РНИХ РОБ Т

РІЗНОРОБОЧИЙ

067-405-57-34
067-405-62-18

Можливо
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ,

з подальшим навчанням

РОБОТА
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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 цен-
ной породой древесины, з/п 
- % от заказа, район работы 
- ж/м Фрунзенский, позвонить: 
+38(050)184-23-00, Виктор, 
+38(095)420-86-36, Артем

Столяр-сборщик, 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

Стропальщики, производ-
ственному предприятию, район 
работы: 12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

Технік-електрик з власним 
авто (обов’язково), 5\2 з 09.00-
18.00, офіційне оформлення, 
зателефонувати: +38(067)214-
72-96 , +38(067)563-25-44

ТОКАРЬ, СРОЧНО! з/п 16000-
18000 грн., оплата сдельная, 
своевременная, р-н работы: 
Правый берег, +38(095)027-80-
88 , +38(067)882-90-34 , Алек-
сандр Викторович

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

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬ-
НИК, терміново, кондитерсько-
му підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонувати: 
+38(050)489-77-93

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

Учетчик на производство, 
производственному предпри-
ятию, район работы: 12 квар-
тал, позвонить: +38(050)453-
41-52

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

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

Шлифовщики, фабрике 
столярных изделий, позво-
нить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

Шліфувальник, повний соці-
альний пакет, п’ятиденка, до-
ставка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи – Лівий бе-
рег, телефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50

Штабелировщик, производ-
ственному предприятию, район 
работы: 12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

Штамповщик, г. Днепр, ж/м 
Западный, ООО Завод По-
лимерных Изделий Фарутти, 
полная занятость, официаль-
ное трудоустройство, поз-
вонить: +38(056)789-46-08 , 
+38(096)693-64-34

Штамповщик, производствен-
ному предприятию, район ра-
боты: 12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

Электрик, 5-го разряда, з/п 
18000 грн., полная занятость, 
официальное оформление, гра-
фик работы: 5-дневка, с 8:00 до 
17:00, позвонить: +38(050)320-
60-38

Электрик, г. Днепр, ж/м За-
падный, ООО Завод Поли-
мерных Изделий Фарутти, 
полная занятость, официаль-
ное трудоустройство, поз-
вонить: +38(056)789-46-08 , 
+38(096)693-64-34

Электрик, з/п высокая, о/р 
желателен, звонить с 9.00 до 
16.00, +38(067)904-22-83 , 
+38(050)714-27-09

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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Бригада по укладке плитки, 
пунктуальные, ответственные, 
возможна работа для пенсионе-
ра, гибкий график работы, поз-
вонить: +38(067)809-19-35

Подсобные рабочие, пунк-
туальные, ответственные, во-
зможна работа для пенсионера, 
гибкий график работы, позво-
нить: +38(067)809-19-35

Терміново потрібні маши-
ністи крана МКГ!, +38 095-561-
52-32,  096-554-84-48, Евген.
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Касир, р-н Донецького шосе, 
зателефонувати: +38(066)103-
10-12

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, для ра-
боты в службе охраны, на 
постоянную работу, в новый 
жилой комплекс - з/п от 750 
до 1000 грн./сутки, в новый 
бизнес-центр - з/п от 600 грн./
сутки, с предоставлением тре-
нировок у проф. инструкторов, 
позвонить: +38(099)298-71-70 , 
+38(097)662-02-62

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

Охоронець, пр. Миру, 61А, за-
телефонувати: +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

ОХОРОНЦІ, в охоронну фірму 
в місті Дніпро, чоловіки/жінки, 
від 20 до 50 років, своєчасна 
виплата заробітної плати, со-
ціальний пакет, забезпечення 
фірменним одягом, зателефо-
нувати: +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

Охранники, з/п 600 грн./сутки, 
гр/р: сутки через двое, в Яхт-
Клуб, ул. Набережная Победы 
77Б, позвонить: +38(067)306-
38-94  (067)562-21-21

18

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

Підробіток пенсіонеру 3-4 год, 
т.067-560-92-36

Підробіток пенсіонеру 3-4 год, 
т.097-323-87-21, 050-260-60-17

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

Шукаю собі помічника офіс, 
т.067-560-92-36

Шукаю собі помічника офіс, 
т.095-169-35-76, 068-379-16-78

Автомойщик, с о/р, з/п сдель-
ная, позвонить: +38(050)190-
50-24

В теплицю на збір урожаю 
цибулі потрібні робітниці. 
Працюємо в карантин, тел. 
+38(097)720-78-95

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-Комунар, 
зателефонувати: +38(067)622-
78-78

ВАНТАЖНИК, терміново, кон-
дитерському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, зате-
лефонувати: +38(050)489-77-93

Грузчик в столовую. Левый бе-
рег, ул. Каштановая, 35, нахо-
димся на территории завода Ин-
терпайп НТЗ. График 5/2 с 7:00 
до 16:00. Условия: Бесплатное 
питание; Выплата ЗП 2 раза в 
месяц. ЗП 7500 грн. (чистыми), 
звоните +38(067)552-33-46 , 
Влада

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, гр/р: пятидневка, 
з/п высокая, звонить с 9.00 
до 16.00, +38(067)904-22-83 , 
+38(050)714-27-09
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Касира

Пекаря
Кухаря

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
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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

НАПОЛНИТЕЛЬ
баллонов пром шленн ми газамиы ы
На производственную базу

Полная занятость
Р-н аэропорта (военный городок Аэродром)
График работы: с 8.00 до 17.00, 5/2

З/п договорная
Обращаться с 8.00 до 17.00

в рабочие дни по т.:

097568-18-90, 067-567-84-79Обвальщик
Ученик обвальщика
Грузчик-заготовщик

Ответственные
З/п от 10000 до 19000 грн.

Более детально з/п обсуждается
при собеседовании в зависимости

от профессиональных данных

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

В мясной магазин
требуются:

Касир-оцінювач
в ломбард

Гр/р: подобовий (1/2)
денний ( /2)4

З/П 13 500-16 000 грн.

096-461-81-69

096-960-15-15

р-н роботи: м. Дніпро

Предприятию на постоянную
работу требуются:

Слесарь
трубопровода и МК

Сварщик
с опытом работы

тел. 067-633-61-06

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
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з
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з

Слюсаря з ремонту
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Механ каi -

енергетика
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турбокомпресор в

i i

i

Слюсаря з топливно

апаратури

i

Машиніста

тепловозу

Шліфувальник

Машин

а

іста

миючої машини

Машиніста крану

Водія

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

0 - - -66 112 86 65

Кухаря

Пекаря
Продавця
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+38(099)364-67-73

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

Грузчик-заготовщик, в мясной 
магазин, ответственные, з/п 
от 10000 до 19000 грн., более 
детально з/п обсуждается при 
собеседовании в зависимости 
от профессиональных данных, 
позвонить: +38(050)361-27-96 , 
+38(097)584-56-73

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

ГРУЗЧИКИ, на мебельный 
склад, з/п от 14000 грн., м/р: 
р-он 12-го квартала, позво-
нить: +38(096)545-82-64 , 
+38(095)031-52-88

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

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

Грузчики-комплектовщики, 
с обучением, мебельное про-
изводство, место работы: Левый 
берег, позвонить: +38(098)007-
18-85 , +38(068)312-93-68

Грузчики-упаковщики, с обу-
чением, мебельное производ-
ство, место работы: Левый бе-
рег, позвонить: +38(098)007-18-
85 , +38(068)312-93-68

Двірник-вантажник на склад 
і прилеглу територію, 5\2 
з 07.00-17.00 по вул. Мали-
новського, оформлення, 
з/п 9000 грн., зателефону-
вати: +38(067)214-85-79 , 
+38(067)563-25-44

Двірники в торгові центри, 
Лівий берег, Косіора, Мали-
новського, 2\2 або 5\2, зателе-
фонувати: +38(067)214-85-79 , 
+38(067)563-25-44

Двірники в ТЦ на Підстанцію, 
2\2 з 07.00-20.00, з/п 6000 грн., 
зателефонувати: +38(067)549-
23-39

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

Завхоз в теплицю, чоловік 
без шкідливих звичок. Пра-
цюємо в карантин, тел. 
+38(097)720-78-95 

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

Касир-оцінювач, в ломбард, 
з/п 13 500-16 000 грн., р-н ро-
боти: м. Дніпро, знання ПК 

обов’язкове, графік роботи: 
подобовий (1/2), денний (2/2), 
зателефонувати: +38(096)960-
15-15 , +38(096)461-81-69

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

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

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

Подсобные рабочие, пунк-
туальные, ответственные, во-
зможна работа для пенсионера, 
гибкий график работы, позво-
нить: +38(067)809-19-35

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

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

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

Прибиральниці в кінотеатр, 
09.00-21.00, нічні зміни, зате-
лефонувати: +38(067)402-15-
71

Прибиральниці в ТЦ по 
вул. Калинова та Мали-
новського, 2\2, час різний 
за погодженням, зателефо-
нувати: +38(067)563-25-44 , 
+38(067)214-85-79

Прибиральниці в ТЦ по вул. 
Титова, 2\2 з 07.00-19.00, зате-
лефонувати: +38(067)402-15-
71 , +38(067)563-25-44

Прибиральниці на фуд-
корт в ТЦ по вул. Титова, 
2\2 з 12.00-22.00, зателефо-
нувати: +38(067)563-25-44 , 
+38(067)402-15-71

Прибиральниці, двірни-
ки, в торгові центри, скла-
ди, офіси, зателефонувати: 
+38(067)223-16-18

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5500-
6000 грн., спецодяг, соц.
пакет, деталі за номером 
тел. +38(067)507-94-95 , 
+38(067)233-80-23

Прибиральниця в офіс, вул. 
Белелюбського, за автовок-
залом, р-н вул. Павлова, за-
телефонувати: +38(067)223-
16-18

Прибиральниця в офіси, 
склади по вул. Малиновсько-
го, 15 змін в місяць, зателе-
фонувати: +38(067)214-85-79

Прибиральниця в спортклуб 
по вул. Сімферопольська, 
3\3 з 07.00-19.00, з/п 400 грн., 
зателефонувати: +38(067)223-
16-18 , +38(067)563-25-44

Прибиральниця, 4 рази на 
місяць по вихідних (нд.) вул. 
Верстова, 33, зателефонува-
ти: +38(067)214-85-79

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

РАБОЧИЕ, по уходу за с/х жи-
вотными, в с. Орловщина, без 
вредных привычек, обеспечива-
ем: зарплату, хорошие условия 
проживания и питания,  позво-
нить: +38(067)632-16-70

РАБОЧИЙ на линию, м/р: с. 
Партизанское, Днепровский 
район, доставка транспор-
том предприятия, позвонить: 
+38(096)730-94-23 , +38(067) 
791-93-45

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

Разнорабочие, з/п 10000 
грн., в Яхт-Клуб, ул. Набереж-
ная Победы 77Б, позвонить: 
+38(067)306-38-94  (067)562-
21-21

Разнорабочие, оплата вы-
сокая, район аэропорта, по-
звонить: +38(056)377-82-87 , 
+38(067)563-77-75

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

РІЗНОРОБОЧИЙ, можливо 
БЕЗ ДОСВІДУ РОБОТИ, з по-
дальшим навчанням, зателе-
фонувати: +38(067)405-57-34 , 
+38(067)405-62-18

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

Садовник, в Яхт-Клуб, ул. 
Набережная Победы 77Б, по-
звонить: +38(067)306-38-94  
(067)562-21-21

Сантехники, пунктуальные, 
ответственные, возможна ра-
бота для пенсионера, гибкий 
график работы, позвонить: 
+38(067)809-19-35

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

Сеть складов ищет сотруд-
ника. Опыт руководящей ра-
боты приветствуется, но не 
обязателен. До 18 000 грн, 
т.068-391-14-50, 095-088-10-22.

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 спортзал, ноч-
ные смены, м/р: Центр города, 
позвонить: +38(093)195-10-23 
АННА

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

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

Экспедитор, з/п до 18 000 грн., 
место работы: Левый берег, ж/м 
Фрунзенский, +38(067)632-94-
99 вайбер, +38(066)115-60-65, 
Мария

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

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

066-071-20-60
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 требуется:

Водитель кат.Е
на самосвал DAF

В с. Орловщина требуются:

РАБОЧИЕ
по уходу за с/х животными,

без вредных привычек

Обеспечиваем:
- зарплату,
- хорошие условия
проживания и питания

067-632-16-70

Предприятию требуются

ДОРОЖНЫЕ

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

РАБОЧИЕ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ
для работы

в службе охраны
в новый бизнес-центр,

з/п от грн./сутки

з/п от до грн./сутки

600
в новый жилой комплекс,

750 1000
с предоставлением тренировок

у проф. инструкторов

На постоянную работу
требуются

(099)298-71-70, (097)662-02-62
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ÐÎÁÎÒÀ
Вакансіі Дніпровського 
міського центру зайнятості

За більш детальною інфор-
мацією за кожною із наве-
дених вакансій звертатися 
за телефоном (056)734-94-
58, (067)755-50-64.

Авторемонтник, з/п 10 000 
грн. Слюсар з ремонту ван-
тажного автотранспорту. 
Обов’язковий попередній те-
лефонний дзвінок. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056)734-94-59.

Архітектор, з/п 8 000 грн. 
Розробка проектної та ро-
бочої документації (Г та 
Р), володіння програмами 
Archicad, Autocad. Вміння 
працювати  з нормативною 
документацією. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056)734-94-59.

Аудитор, з/п 6 000 грн. Вну-
трішній контроль. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056)734-94-59.

Вантажник, з/п 8 000 грн. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-94-59.

Викладач професійного 
навчально-виховного за-
кладу, з/п 6 943,2 грн. Викла-
дач «Санітарії та гігієни». 
Спеціальність: санітарна 
справа.Проводити на висо-
кому методичному рівні на-
вчання учнів з санітарії та 
гігієни, забезпечити умови 
для засвоєння вихованцями, 
учнями навчальних приграм 
на рівні обов язкових вимог 
щодо змісту, рівня та обся-
гу освіти, сприяти розвитку 
здібностей учнів. Вміти спіл-
куватись з дітьми підлітково-
го віку. Додаткова інформа-
ція за телефоном (056)734-
94-59.

Вихователь дошкільного 
навчального закладу, з/п 6 
000 грн. Додаткова інформа-
ція за телефоном (056)734-
94-59.

Вихователь, з/п 8 000 грн. 
Вища або неповна вища пе-
дагогічна освіта, компетент-
ність, знання нормативних 
рівнів і стандартів виховання 
та навчання дітей дошкіль-
ного віку. Загальна культура, 
педагогічна етика, повага 
гідності дитини. Підвищен-
ня свого професійного рів-
ня, знання державної мови, 
вміння працювати в команді, 
відповідальність, старан-
ність, здоровий спосіб життя. 
Доплати за категорію та вис-
лугу років (максимальна з/
пл 8000 грн.), вихователь без 
досвіду – 6 000грн. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056)734-94-59.

Водій автотранспортних 
засобів, з/п 12 000 грн. 
Водій категорії «С»,»Е», 
перевезення металокон-
струкцій. Командировки по 
Дніпропетровській області та 
за її межами. Юлія Олегівна 
(067)7555064.

Вчитель закладу загальної 
середньої освіти. Вчитель 
англійської мови. Наванта-
ження 18 год. Довідки за тел. 
(056)7349459.

Вчитель-логопед, з/п 6 000 
грн. 0,5 ставки. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056)734-94-59.

Головний бухгалтер, з/п 
8 600 грн. Структурний 
підрозділ «Дніпровський 
центр професійного розвит-
ку персоналу «РФ Прид-
ніпровська залізниця АТ УЗ» 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-94-59.

Головний державний 
фінансовий інспектор у 
районі (місті), з/п 9 737 грн. 
Умови проведення добору та 
основні вимоги до кандидата 
дивитись на сайті: career.gov.
ua. Додаткова інформація за 
телефоном (056)734-94-59.

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

Електрик дільниці, з/п 10 
000 грн. Електрик. Додатко-
ва інформація за телефоном 
(056)734-94-59.

Електрогазозварник, з/п 17 
000 грн. Зарплата відрядна 
від 17 000 грн. Графік робо-
ти: Позмінна робота, 2 через 
2. Початок зміни о 7:00, три-
валість 12 годин. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056)734-94-59.

Електромеханік електро-
зв’язку, з/п 9 076,6 грн. 
Електромеханік зі знанняме-
лектромагнітних реле, які 
використовуют в пристроях 
зв язку. Інженер-електрик. 
технік-електрик. Робота 
пов’язана з підійманням на 
висоту, оперативне обслуго-
вання і ремонт діючих елек-
троустановок напругою 127В 
і вище змінного струму і 110 
В постійного струму, а та-
кож монтажні та налагоджу-
вальні роботи. Робота у СП 
«Дніпровська дистанція зв 
язку» за адресою пров. Січо-
вий,4. Додаткова інформація 
за тел. (056)7932259.

Електромонтажник-нала-
годжувальник, з/п 11 450 
грн. Додаткова інформація 
за тел. (056)7349660.

Заступник директора, з/п 
20 596 грн. Відповідає за ви-
конання планових показників 
показу вистав, заповнення 
глядацької зали глядачами. 
При необхідності виїжджає 
на гастролі для перевірки 
продажу квитків. Контролює 
роботу щодо організації по-
слуг з оренди приміщень.  
Виконує обов’язки директора 
в разі його відсутності. До-
даткова інформація за тел. 
(056)7349660.

Заступник начальника від-
ділу, з/п 7 200 грн. Заступник 
начальника відділу  бюджет-
них надходжень управління 
бюджетних надходжень та 
операцій з фінансовим ре-
сурсом. Організація виконан-
ня державного та місцевих 
бюджетів за доходами. До-
даткова інформація за тел.  
(056) 7349660.

Інженер з охорони праці, 
з/п 7 774,4 грн. Правила вну-
трішнього трудового розпо-
рядку, посадова інструкція. 
Додаткова інформація за те-
лефоном 734-94-59.

Інженер-технолог, з/п 10 
100 грн. Додаткова інформа-
ція за тел. (056)373-92-13.

Інструктор з навчання прак-
тичної їзди, з/п 6 000 грн. Те-
лефонувати (056)7349459.

Касир (на підприємстві, в 
установі, організації), з/п 6 
000 грн. Додаткова інформа-
ція за тел. 067-755-50-64 від-
діл рекрутингу.

Керівник гуртка, з/п 6 000 
грн. Керівник гуртка - хорео-
графія. Робота у вечірній час 
та вихідні. Зарплата в залеж-
ності від годин та стражу. До-
даткова інформація за теле-
фоном (056)734-94-59.

Керівник музичний, з/п 
6 500 грн. Телефонувати: 
056734-94-59.

Кондитер, з/п 6 000 грн. 2 
через 2. Додаткова інформа-
ція за телефоном (056)734-
94-59.

Кондуктор громадського 
транспорту, з/п 6 428 грн. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-94-59.

Консультант, з/п 14 214 грн. 
Консультант освітніх галузей. 
Конкурсний відбір. Педагогіч-
ний досвід роботи. Робота 
з педагогічними працівни-
ками м. Дніпра. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056)734-94-59.

Контролер газового го-
сподарства, з/п 8 000 грн. 
Забезпечення населення 
інформацією з обліку та ро-
зрахунків за газ, попереджа-
ти абонентів про наявність 
у них заборгованості за газ, 
ведення дій, спрямованих на 
збільшення проплати за газ, 
виявлення самовільного пе-
реобладнання газових при-
ладів, зняття показників лі-
чильника. Додаткова інфор-
мація за тел. (056)7349660.

Кухар, з/п 12 000 грн. СТАР-
ШИЙ КУХАР. Відповідає за 
роботу кухарів, технологію 
приготування страв, за-
купівлю продуктів. Приго-
тування страв відповідно 
до завдання на зміну, за-
твердженим асортиментом і 
технологічними картами. До-
даткова інформація за теле-
фоном (056)734-94-59.

Лаборант (медицина), з/п 
8 000 грн. Робота у медич-
ній лабораторії. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056)734-94-59.

Лікар з лікувальної фіз-
культури та спортивної 
медицини, з/п 9 848 грн. 
Лікування дітей віком від 2-х 
тижднів до 4-х років. Надання 
лікувально-профілактичної 
та консультативної допомоги 
дітям раннього віку з питань 
лікувальної фізкультури та 
масажу. Наявність сер-
тифіката лікаря-спеціаліста, 
свідоцтва про підвищення 
кваліфікації, посвідчення про 
кваліфікаційну категорію. До-
даткова інформація за теле-
фоном (056)734-94-59.

Лікар-ендокринолог, з/п 
6 000 грн. Додаткова ін-
формація за телефоном: 
(056)3710598.

Лікар-невролог дитячий, 
з/п 6 000 грн. Ставка 0,5. До-
даткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Лікар-ортопед-травмато-
лог, з/п 7 890 грн. Лікар - ор-
топед травматолог дитячий. 
Телефонувати (056)7349459.

Лікар-педіатр, з/п 6 000 грн. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-94-59.

Логопед, з/п 6 000 грн. Зай-
нятість 2 години на тиждень. 
Корекція мовленного розвит-
ку учнів з особливими освіт-
німи потребами, які навча-
ються в інклюзивних класах. 
Додаткова інформація за те-
лефоном 734-94-59.

Машиніст екскаватора, з/п 
9 004 грн. За більш деталь-
ною інформацією зверта-
тися до відділу рекрутингу 
(067)7555064.

Машиніст екструдера, з/п 
18 000 грн. Машиніст(опе-
ратор) екструдера- можливо 
без досвіду роботи (навчан-
ня  у процесі роботи) робота 
на екструзійній лінії. Додат-
кова інформація 067-755-50-
64 Ірина Леонідівна.

Машиніст-кранівник, з/п 
12 000 грн. Управління 
плавучим краном. Додат-
кова інформація за тел. 
(056)7349660.

Монтажник інформацій-
но-комунікаційних мереж, 
з/п 6 000 грн. Встановлення, 
налагодження та обслуго-
вування інформаційно-ко-
мунікаційних систем. Пови-
нен знати: основні поняття з 
електротехніки;  прості елек-
тричні та монтажні схеми. 
Можливість надання КЕВ. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-94-59.

Муляр, з/п 8 800 грн. Мати 
досвід роботи на будівництві 
та відповідну кваліфікацію. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-94-59.

Наклеювач заготовок, з/п 
6 000 грн. Наклеювання до-
рожніх знаків. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056)734 94 59.

Оператор конвеєрної лінії, 
з/п 7 000 грн. За бажанням 
режим роботи може бути 2/2 
доби по 12 годин. За додат-
ковою інформацією зверта-
тися до відділу рекрутингу за 
телефоном (067)7555064.

Оператор поштового зв’яз-
ку, з/п 8 000 грн. У відділення 
№94. Додаткова інформація 
за телефоном (056)734-94-
59.

Педагог-організатор, з/п 
6 312 грн. Довідки за тел. 
(056)7349459.

Пекар комплексно-механі-
зованої лінії, з/п 8500 грн. 
Додаткова інформація за те-
лефоном 0567349459.

Психолог, з/п 14 214 грн. 
Психолог-педагог. Конкурс-
ний відбір. Досвід роботи не 
менше 3 років в закладах 
освіти. Вища категорія. Ро-
бота з педагогічними праців-
никами м.Дніпра. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056)734-94-59.

Садівник, з/п 6 700 грн. До-
гляд за територією (покос 
трави, зрізка гілок дерев, 
обрізка кущів, тощо), во-
лодіння інструментом - ло-
токоса та бензопилою. До-
даткова інформація за тел. 
(056)7349660.

Секретар судового за-
сідання, з/п 6 000 грн. Без-
посередньо є учасником 
кримінального провадження 
та здійснює функції, визна-
чені ст.73 Кримінального 
процесуального кодек-
су  України,здійснює судові 
виклики та повідомлення в 
справах, які знаходяться у 
провадженні судді відповід-
но до процесуального зако-
нодавства, вимог Інструкції з 
діловодства в апеляційному 
загальному суді та інш. Без 
досвіду роботи. Додаткова 
інформація за телефоном 
(056)734-94-59. lantuh@dpa.
court.gov.ua

Сестра медична (брат ме-
дичний), з/п 6 000 грн. Се-
стра медична маніпуляційна. 
Телефонувати (056)7349459.

Слюсар з ремонту рухомо-
го складу, з/п 6 300 грн. До-
даткова інформація за теле-
фоном (056)734-94-59.

Слюсар-інструментальник, 
з/п 6 850 грн.  Додаткова ін-
формація за тел. 067-755-50-
64 відділ рекрутингу.

Слюсар-сантехнік, з/п 9 
000 грн. Сантехнік. Роботи 
проходять на будівельних 
майданчиках, працівники 
повинні мати досвід роботи 
на будівництві та відповідну 
кваліфікацію, посвідчення. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-94-59.   

Сортувальник виробів, си-
ровини та матеріалів, з/п 6 
000 грн. Місце роботи: вул. 
М. Руденка  За інформацією 
звертатись за телефоном 
(056)734-96-56.

Токар, з/п 15 000 грн. Додат-
кова інформація за телефо-
ном (056)734-94-59.

Тракторист, з/п 12 000 грн. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (056)734-94-59.

Укладальник хлібобулоч-
них виробів, з/п 8 000 грн. 
Нарізка, упаковка готової 
хлібобулочної продукції. До-
даткова інформація за теле-
фоном (056)734-94-59.

Черговий по залізничній 
станції, з/п 7 267 грн. Ор-
ганізовує та керує прийомом, 
пропусканням, відправлен-
ням пасажирських та ван-
тажних поїздів по залізнич-
ній станції. Звертатись до 
Дніпровської Дирекції заліз-
ничних перевезень станція 
Нижньодніпровськ тел.:  056-
731-48-74, Ірина Леонідівна 
067-755-50-64.

Юрисконсульт, з/п 8 450 
грн. Додаткова інформація 
за телефоном (056)734-94-
59.

Вакансії обласної служби зайнятості


