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В школы и сады города
требуются:

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

В детский сад в центре

требуется

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

ПОВАР

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

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

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

Запрошуємо
до новенького магазину

Адреса: пр. Д. Яворницького, 106

Продавця-
консультанта
Кухаря-універсала
Вантажника
Прибиральника

0 800-30-13-31
096-110-42-62

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

ТЦ Пассаж, 5 этаж

в ресторан

В ресторан
The Loft gastropub

êîìïëåêòîâùèêè
з/п 15 000 грн.

В связи с расширением
предприятию требуются:

Место работы: Левый берег,
ж/м Фрунзенский

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

Ã -ÐÓÇ×ÈÊÈ
з/п 18 000 грн.

ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ
ÃÎÐßÙÀß ÂÀÊÀÍÑÈß

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

Слюсаря з ремонту

рухомого складу

Слюсаря з ремонту

дизел ві

Електромонтера

Слюсаря 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

мийної машини

ОПЕРАТОР

ІКОТЕЛЬН

терміново потріб н:е

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

м. Дн про, вул. Океанська, 4i

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

МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)(

Будівельному підприемству потрібні:

-

-

БЕТОНЯРИ

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ
- ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИКИ

(монтажники сталевих

+38(050)866-45-13

З/П по співбесіді з керівником
майданчика будівельної ділянки

та залізобетонних виробів)

Звоните: 067-552-33-46, Влада

ÊÀÑÑÈÐÛ È ÁÓÔÅÒ×ÈÊÈ

В столовую требуются:

ÏÎÂÀÐÛ è ÏÅÊÀÐÈ

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)

066-071-20-60, 099-780-24-53

Гибкий график
Комфортные условия труда

Мы не зависим от карантинных
ограничений

ЖИВИТЕ, А НЕ ВЫЖИВАЙТЕ

068-903-35-76
Звонки принима ежедневно

с 10.00 до .00
ются

20

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕНЩИН
(желательно до 50 лет)

для работы
в офисе

Стабильный
высокий доход

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
Комплектовщик

гр/р: пятидневка

Пекарне «Р дна »і паляниця
требуются:

Электрик
Грузчик

067-904-22-83
050-714-27-09

Звонить с 9.00 до 16.00

з/п высокая, о/р желателен,
возможно обучение

Пекарь-
формовщик
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ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
с о/р, позвонить: +38(066)071-
20-60 , +38(099)780-24-53 

ІНЖЕНЕР, майстер на всі руки, з 
особистим авто та відповідними 
документами, зателефонувати: 
+38(067)214-72-96

ІНЖЕНЕР-конструктор, 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

КОНСТРУКТОР, возможно обу-
чение, фабрике столярных из-
делий, позвонить: +38(067)565-
04-61 , +38(067)485-52-88

УЧЕТЧИК НА ПРОИЗВОД-
СТВО, производственно-
му предприятию, район ра-
боты: 12 квартал, 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

Администратор-деловод. Ра-
боте обучу, деньгами не обижу!, 
т.095-088-10-22

В офіс потрібен активний спів-
робітник для роботи з людьми, 
т.098-982-37-68, 050-452-64-76

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

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

Компанія розширюється. Но-
вий штат співробітників. Мож-
ливо без досвіду роботи. Дохід 
стабільный+бонуси, т. 066-555-
67-72, 063-062-93-22.

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

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕНЩИН (же-
лательно до 50 лет), для работы 
в офисе, стабильный высокий 
доход, гибкий график, комфорт-
ные условия труда, мы не за-
висим от карантинных ограни-
чений, ЖИВИТЕ, А НЕ ВЫЖИ-
ВАЙТЕ, тел. +38(068)903-35-76 , 
звонки принимаются ежедневно 
с 10.00 до 20.00

Шукаю собі помічника офіс. 
До 17000 грн. т.095-169-35-76, 
068-379-16-78

11

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

19

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

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 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

КОНСТРУКТОР, возможно обу-
чение, фабрике столярных из-
делий, 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

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

Підробіток в вільний для Вас 
час, 3-5 годин на день. До 500 
грн в день, т.096-925-67-51

РАБОТА студентам, з/п от 
6000 грн., свободный график, 
карьерный рост, срочно!, 5 ва-
кантных мест, Евгений Анато-
льевич, 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

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ, можно 
ученики, позвонить: +38(096)16-
78-666 , +38(050)69-77-166 

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 мяс-
ной 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

ШАУРМИСТ, в день и в ночь, 
оплата ежедневно!!! з/п 700 
- 1000 грн., можно без опыта, по-
звонить: +38(097)219-79-59

01

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК-Э-
ЛЕКТРИК, з/п высокая, фа-
брике столярных изделий, по-
звонить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÒÎÐÃ²ÂËß

Ïðîäàâöÿ

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Êóõàðÿ

Êàñèðà

Îõîðîíöÿ

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

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 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

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( )

(пр. , 1 )Д. Яворницького 06

Запрошуємо на роботу

0 - - -99 429 77 92

�ПРОДАВЦЯ-
КОНСУЛЬТАНТА

І�КУХАРЯ-УН ВЕРСАЛА
ВАНТАЖНИК В� І

Національній мережі АЗК:

Оператори-касири
Заправники

З/п висока
Офіційне працевлаштування

093-406-59-87, Михайло, 067-506-91-26, Максим

з/п грн. за 15 змін

СПЕЦОДЯГ, СОЦ. ПАКЕТ
5500 - 6000

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

з/п грн.

СПЕЦОДЯГ, СОЦ. ПАКЕТ
5500 - 6000

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Компания предлагает:
- гибкий график работы
- своевременную

оплату труда
- бесплатные обеды

Хостесс

Рабочего по
благоустройству
территории

Официанта

Повара

067-611-13-23

Приглашаем на работу:

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 кафе-бар «Росинка»

требу тсяе

Продавец
гр/р: 2/2, з/п: ставка+%

м/р: ж/м Западн йы

096-080-91-47

098-541-56-25, Валентина

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

066-071-20-60, 099-780-24-53
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КАСИР, вул. Робоча, 67, зателе-
фонувати: +38(099)508-32-38

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

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

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

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

КАСИР, р-н Парус-Комунар, за-
телефонувати: +38(067)622-78-
78

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

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

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

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

КАСИР-оцінювач, в ломбард, 
з/п 13 500-16 000 грн., р-н робо-
ти: м. Дніпро, знання ПК обов’яз-
кове, графік роботи: подобовий 
(1/2), денний (2/2), зателефо-
нувати: +38(096)960-15-15 , 
+38(096)461-81-69

КАССИРЫ И БУФЕТЧИКИ в 
столовую. Левый берег, ул. 
Каштановая, 35, находимся на 
территории завода Интерпайп 
НТЗ. График 5/2 с 7:00 до 16:00 
или 1/3 с 7:00 до 7:00. Условия: 
Бесплатное питание; Выплата 
ЗП 2 раза в месяц. ЗП 6200 грн. 
(чистыми), звоните +38(067)552-
33-46 , Влада

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦЬ, пр. Миру, 61А, 
зателефонувати: +38(066)103-
10-12

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

ПРОДАВЕЦЬ, р-н пр. Гагаріна, 
ТЦ «Нагорний», 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, 
Запрошуємо до новенького ма-
газину! Адреса: пр. Д. Яворни-
цького, 106, зателефонувати: 0 
800-30-13-31 , +38(096)110-42-
62

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

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ, 
пр. Д. Яворницького, 106,  зате-
лефонувати: +38(099)429-77-92

ПРОДАВЕЦЬ-консультант, Сі-
чеславська набережна, 33, зате-
лефонувати: +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

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦЬ, 12 
квартал, вул. Кротова, зателе-
фонувати: +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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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

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОД-
СТВОМ, в школы и сады города, 
позвонить: +38(096)626-04-02 , 
+38(099)742-21-27

КАССИРЫ И БУФЕТЧИКИ в 
столовую. Левый берег, ул. 
Каштановая, 35, находимся на 
территории завода Интерпайп 
НТЗ. График 5/2 с 7:00 до 16:00 
или 1/3 с 7:00 до 7:00. Условия: 
Бесплатное питание; Выплата 
ЗП 2 раза в месяц. ЗП 6200 грн. 
(чистыми), звоните +38(067)552-
33-46 , Влада

Кондитери, зателефону-
вати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95
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Компани ООО НПП «РИЧ»я
приглашает на работу:

Обращаться в рабочие дни с 9.00 до 17.00

ОПЛАТА ): два раза в месяц (аванс, зарплата
АДРЕС: г. Днепр, ул. Мичурина, 9

(0 ) - -67 534 39 37по тел.

ЭКСПЕДИТОР

автомобиль 2 тонны
-(максимальная цельно

металлическая будка)

З/ : т 33 000 грн.П о

м/р: ул. Байкальская, 4

Официальное
оформление

со своим
грузовым автомобилем

099-447-75-54
067-560-20-60

ВОДИТЕЛЬ-

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

Місце роботи: вул.Терновая 3-Б (л/б)

099-963-23-76, Юлія

Вантажників
Контролера
якості

Приймальника
товару

Укладальника
товару

Умови праці:
- офіційне працевлаштування

та з/п
- безкоштовне розвезення

з пл. Старомостовая

ТОВ «УВК-ІНТЕРНЕШНЛ»
запрошує:

Комплектувальників

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

КУХАР-універсал, запрошуємо 
до новенького магазину! Адре-
са: пр. Д. Яворницького, 106, 
зателефонувати: 0 800-30-13-31 
, +38(096)110-42-62

КУХАР-УНІВЕРСАЛ, пр. Д. 
Яворницького, 106,  зателефо-
нувати: +38(099)429-77-92

КУХОННЫЕ РАБОТНИКИ, по-
звонить: +38(096)626-04-02 , 
+38(099)742-21-27

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

ОБВАЛЬЩИК, в мясной ма-
газин, 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

ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ, з/п висо-
ка, офіційне працевлаштування, 
зателефонувати: +38(093)406-
59-87 , Михайло, +38(067)506-
91-26 , Максим

ОФИЦИАНТ, компания пред-
лагает: гибкий график работы, 
своевременную оплату труда, 
бесплатные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

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

Срочно требуются:

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ

р-н 12-го квартала, г. Днепр

МОНТАЖНИКИ
с о/р

на склад стройматериалов

на монтажи вентфасадных
конструкций в иг. Киев г. Днепр

ВЕНТФАСАДОВ

067-313-55-30
оплата труда - 2 раза в месяц

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

050-453-41-52

Производственному предприятию требуются:

Район работы: ж/м Приднепровск

Штамповщик
Электрик
Слесарь-ремонтник
Оператор

5-го разряда

на производство

Учетчик
Штабелировщик
Стропальщики
Рабочий

на производство

Район работы: 12 квартал

Машинист козлового крана

Предприятию требуются:

Ñëåñàðè-
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050-480-58-83

067-566-80-04
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ВАНТАЖНИК на склад, до 50 
років, без шкідливих звичок. 
Ж/м Придніпровськ, 5-денка, 
з 9:00-17:00. З/п 10 000 грн., т. 
+38(067)538-10-00

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

Робота, додатковий заробі-
ток. Офіс-склад. Дохід висо-
кий, т.067-682-80-08.
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АВТОСЛЕСАРЬ, на легковое 
СТО, р-н речпорта, с опытом ра-
боты от 3 лет, зарплата от 25000 
грн.,  позвонить: +38(067)564-
60-36

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

ВОДIЇ КАТ.ВС, зателефо-
нувати: +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., зателефону-
вати: +38(067)240-14-18

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 ПОГРУЗЧИКА, ОП-
ЛАТА: два раза в месяц (аванс, 
зарплата), АДРЕС: г. Днепр, ул. 
Мичурина, 9, обращаться в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 по тел. 
+38(067) 534-39-37

ВОДИТЕЛЬ, кат. ВС, м/р: пр. 
Богдана Хмельницкого, 222, по-
звонить: +38(096)976-86-35

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, 
со своим грузовым автомо-
билем, автомобиль 2 тонны 
(максимальная цельно-метал-
лическая будка), м/р: ул. Бай-
кальская, 4, З/П: от 33 000 грн., 
официальное оформление, 
позвонить: +38(099)447-75-54 , 
+38(067)560-20-60

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

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

Водій-далекобійник. Без шкід-
ливих звичок, чесний, поряд-
ний. Досвід роботи на груз. 
DAF, Scania, причепи-тенти 
(штора), двадцятки. Повна за-
йнятість, по Україні. Достойна 
З/П, +38 095-286-51-99, пн-птн 
8:00-16:00, Ірина.

ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 13 
500 грн., зателефонувати: 
+38(067)217-66-97

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

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

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

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

ПЕКАРЬ-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

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

ПОВАР, компания предлагает: 
гибкий график работы, своев-
ременную оплату труда, бес-
платные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

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

ПОВАРЫ И ПЕКАРИ, в столо-
вую. Левый берег, ул. Каштано-
вая, 35, находимся на террито-
рии завода Интерпайп НТЗ. Гра-
фик 5/2 с 7:00 до 16:00 или 1/3 с 
7:00 до 7:00. Условия: Бесплат-
ное питание; Выплата ЗП 2 раза 
в месяц. ЗП 9200 грн. (чисты-
ми), звоните +38(067)552-33-46 
, Влада

ПОМОЩНИК ПОВАРА, поз-
вонить: +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

ПРОДАВЕЦ, в кафе-бар «Ро-
синка», гр/р: 2/2, з/п: став-
ка+%, м/р: ж/м Западный, по-
звонить: +38(096)080-91-47 , 
+38(098)541-56-25 , Валентина

РАЗНОРАБОЧИЕ, 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, за-
телефонувати: +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; 
ТЦ Пассаж, 5 этаж, позвонить: 
+38(067)638-30-88 , Татьяна 

ЧИСТКА/ОБРАБОТКА/СОР-
ТИРОВКА РЫБЫ, оплата вы-
сокая, район аэропорта, по-
звонить: +38(056)377-82-87 , 
+38(067)563-77-75

ШАУРМИСТ, в день и в ночь, 
оплата ежедневно!!! з/п 700 
- 1000 грн., можно без опыта, по-
звонить: +38(097)219-79-59
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ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, ОП-
ЛАТА: два раза в месяц (аванс, 
зарплата), АДРЕС: г. Днепр, ул. 
Мичурина, 9, обращаться в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 по тел. 
+38(067) 534-39-37

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

ГАЗОРЕЗЧИКИ, позво-
нить: +38(050)480-58-83 , 
+38(067)566-80-04

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).

ГИБЩИК (резчик), график ра-
боты: с 8.00 до 18.00, официаль-
ное оформление, район работы: 
пр-т Мазепы (Петровского), 
ул. Орловская, 21, позвонить: 
+38(067)524-33-80 , Валентина

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

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

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ 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).

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

ЕЛЕКТРОМОНТЕР, 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

ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ, 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).

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР з ремонту 
технологічного обладнання, 
місце роботи: смт Самарівка, 
дзвонити пн.-пт. з 9.00 до 18.00 
за тел.: +38(0562)36-06-18 , 
+38(067)522-26-47

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

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:

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

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

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

Касир-оцінювач
в ломбард

Гр/р: подобовий (1/2)
денний ( /2)4

З/П 13 500-16 000 грн.

096-461-81-69

р-н роботи: м. Дніпро

На легковое СТО, р-н речпорта,
требуется

067-564-60-36

с опытом работы
АВТОСЛЕСАРЬ

от 3 лет
Зарплата

от грн.25000
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ÐÎÁÎÒÀ
РАБОЧИЙ, производствен-
ному предприятию, район ра-
боты: 12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

РАЗНОРАБОЧИЙ-ЗАВХОЗ, в 
офисный центр, з/п 10 тыс. грн., 
позвонить: +38(050)540-33-85

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

СБОРЩИК ДЕТАЛЕЙ, ОПЛА-
ТА: два раза в месяц (аванс, 
зарплата), АДРЕС: г. Днепр, ул. 
Мичурина, 9, обращаться в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 по тел. 
+38(067) 534-39-37

СВАРЩИК НА ПОЛУАВТОМАТ, 
график 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, 
позвонить: +38(067)633-61-06

СВАРЩИК, з/п от 15000 грн., по-
звонить: +38(067)633-52-40

СВАРЩИКИ, позво-
нить: +38(050)480-58-83 , 
+38(067)566-80-04

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 піддо-
нів, з/п от 18000 грн., оплата 
своєчасно, без затримок, міс-
це роботи: лівий берег, за-
телефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

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

С Л Е С А Р И - Р Е М О Н Т Н И -
КИ, график работы: 2 день/2 
ночь, 4 выходных, позвонить: 
+38(067)569-76-34

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, по-
звонить: +38(050)480-58-83 , 
+38(067)566-80-04

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТА-
НОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
з/п от 15000 грн., позвонить: 
+38(067)633-52-40

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

СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬ-
ЩИК, ОПЛАТА: два раза в ме-
сяц (аванс, зарплата), АДРЕС: 
г. Днепр, ул. Мичурина, 9, обра-
щаться в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по тел. +38(067) 534-39-37

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, про-
изводственному предприятию, 
район работы: 12 квартал, поз-
вонить: +38(050)453-41-52

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

Зварювальник з дипломом, 
не нижче 4-го розряду, на по-
стійну роботу. ЗП від 25000 
грн, т.+38 096-387-60-72, Ігор.

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 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

КОНТРОЛЕР ЯКОСТІ, умови 
праці, офіційне працевлаш-
тування та з/п, безкоштовне 
розвезення з пл. Старомосто-
вая, місце роботи: вул.Терно-
вая 3-Б (л/б), зателефонува-
ти: +38(099)963-23-76 , Юлія 
ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ, умо-
ви праці, офіційне працевлаш-
тування та з/п, безкоштовне 
розвезення з пл. Старомосто-
вая, місце роботи: вул.Терно-
вая 3-Б (л/б), зателефонува-
ти: +38(099)963-23-76 , Юлія 
УКЛАДАЛЬНИК ТОВАРУ, умо-
ви праці, офіційне працевлаш-
тування та з/п, безкоштовне 
розвезення з пл. Старомосто-
вая, місце роботи: вул.Терно-
вая 3-Б (л/б), зателефонува-
ти: +38(099)963-23-76 , Юлія 
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК, умо-
ви праці, офіційне працевлаш-
тування та з/п, безкоштовне 
розвезення з пл. Старомосто-
вая, місце роботи: вул.Терно-
вая 3-Б (л/б), зателефонувати: 
+38(099)963-23-76 , Юлія

КУЗНЕЦ, ОПЛАТА: два раза 
в месяц (аванс, зарплата), 
АДРЕС: г. Днепр, ул. Мичурина, 
9, обращаться в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по тел. +38(067) 
534-39-37

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 
предприятию, район работы: 
ж/м Придепровск, позвонить: 
+38(050)453-41-52

МАШИНИСТ МИЙНОЇ МА-
ШИНИ, 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, 
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

МЕХАНІК-ЕНЕРГЕТИК, повний 
соціальний пакет, п’ятиденка, 
доставка 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

МОНТАЖНИКИ ВЕНТФАСА-
ДОВ, в г. Киев и г. Днепр, с о/р, 
оплата труда - 2 раза в месяц, 
позвонить: +38(067)313-55-30

МОНТАЖНИКИ, позво-
нить: +38(050)480-58-83 , 
+38(067)566-80-04

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

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 котельні, м. Днiпро, 
вул. Океанська, 4, зателефону-
вати: +38(050)489-77-93

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

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

ОПЕРАТОРИ верстатів з ПУ, 
відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, зателе-
фонувати: +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 производствен-
ной линии, график работы: 2 
день/2 ночь, 4 выходных, позво-
нить: +38(067)569-76-34

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

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, Сроч-
но!, на склад стройматериалов, 
р-н 12-го квартала, г. Днепр, оп-
лата труда - 2 раза в месяц, поз-
вонить: +38(067)313-55-30

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ОП-
ЛАТА: два раза в месяц (аванс, 
зарплата), АДРЕС: г. Днепр, ул. 
Мичурина, 9, обращаться в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 по тел. 
+38(067) 534-39-37

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

(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

( , )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

�

�

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

МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)(

з/п 10 000 грн.

050-540-33-85

В офисный центр требуется

Разнорабочий-
завхоз

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

от 18000

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

ремонтники
деревянных поддонов

Сборщики-
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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 дизе-
лів, 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 КОМ-
ПРЕСОРІВ І ТУРБОКОМПРЕ-
СОРІВ, 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

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

СЛЮСАР З ТОПЛИВНОЇ АПА-
РАТУРИ, 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

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

СЛЮСАР-САНТЕХНІК, 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).

СТАНОЧНИКИ, 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).

СТОЛЯР-СБОРЩИК, ГОРЯ-
ЩАЯ ВАКАНСИЯ!, з/п до 15 000 
грн., место работы: Левый берег, 
ж/м Фрунзенский, +38(067)632-
94-99 вайбер, +38(066)115-60-
65, Мария

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

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

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

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

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

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

ШВЕЯ (рюкзаки), Днепр, Ле-
вый берег, ул. Каштановая, 
возможность выбора графи-
ка работы, работа - поопе-
рационная, з/п сдельная, по-
звонить: +38(067)005-16-49 
, +38(050)321-01-09

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

ШЛИФОВЩИКИ, фабри-
ке столярных изделий, поз-
вонить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

ШЛІФУВАЛЬНИК, 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

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

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

ЭКСКАВАТОРЩИКИ, JSB, з/п 
1000 грн. в день, позвонить: 
+38( 067)306-38-94

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

16

БЕТОНЯРИ (монтажники 
сталевих та залізобетон-
них виробів) , будівельному 
підприемству, з/п по співбе-
сіді з керівником майданчика 
будівельної дільниці, зателе-
фонувати: +38(050)866-45-13 
ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, буді-
вельному підприемству, з/п по 
співбесіді з керівником майдан-
чика будівельної дільниці, зате-
лефонувати: +38(050)866-45-13 
ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРЮВАЛЬ-
НИКИ, будівельному підприем-
ству, з/п по співбесіді з керів-
ником майданчика будівель-
ної дільниці, зателефонувати: 
+38(050)866-45-13

17

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, для работы 
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 
тренировок у проф. инструкто-
ров, позвонить: +38(099)298-71-
70 , +38(097)662-02-62

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

ОХОРОНЕЦЬ, пр. Миру, 61А, 
зателефонувати: +38(066)103-
10-12

ОХОРОНЕЦЬ, р-н Донець-
кого шосе, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

ОХОРОННИК, вул. Кали-
нова, 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 випла-
та заробітної плати, соціальний 
пакет, забезпечення фірмен-
ним одягом, зателефонувати: 
+38(095)664-48-50

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

ОХОРОНЦІ, охоронному підпри-
ємству, графік роботи: подобово 
і вахтовим методом, зателе-
фонувати: +38(050)561-73-77,  
+38(067)242-60-08

ОХРАННИКИ, з/п 900 грн./сутки, 
гр/р: сутки через двое, позво-
нить: +38( 067)306-38-94

18

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

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

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

ВАНТАЖНИК, Запрошуємо до 
новенького магазину! Адреса: 
пр. Д. Яворницького, 106, зате-
лефонувати: 0 800-30-13-31 , 
+38(096)110-42-62

ВАНТАЖНИК, пр. Д. Яворни-
цького, 106,  зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

ВАНТАЖНИК, р-н Донець-
кого шосе, зателефонувати: 
+38(066)103-10-12

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

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

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

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, з/п от выработки, 
р-н Донецкого шоссе (ул. Бере-
говая), позвонить: +38(097)680-
74-74

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

ТЦ" Неоплаза"( )

Запрошуємо на роботу

Продавця

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

Охоронника

Касира

Пекаря
Кухаря

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, 067-567-84-79
Обвальщик
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:

Предприятию на постоянную
работу требуются:

Слесарь
трубопровода и МК

Сварщик
с опытом работы

тел. 067-633-61-06

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

0 - - -66 112 86 65

Кухаря

Пекаря
Продавця

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

Предприятию на постоянную
работу требуются:

09 - - -6 976 86 35

Водитель

м/р: пр. Богдана Хмельницкого, 222

кат. ВС

Грузчики

(067)306-38-94

Охранники

ж/м « а-6»Побед

Т :ребуются

з/п 00 грн./сутки
гр/р: сутки через двое

9

Разнорабочие
з/п 1 000 грн.3

Экскаваторщики
JSB

з/п 1000 грн. в день

Р О Б О Т А

тел. 0 - - -99 508 32 38

Касир
вул. , 67Робоча

Продавець
Кухар
Пекар

Потрібні

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

Водії
кат. Е
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“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

ГРУЗЧИКИ, м/р: пр. Богдана 
Хмельницкого, 222, позвонить: 
+38(096)976-86-35

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

ДВІРНИК, на склад та прилеглу 
територію, 5/2, з/п 9000 грн., 
зателефонувати: +38(067)214-
85-79

ДВІРНИКИ, до магазину, по вул. 
Калинова, 2/2, гнучкий графік, 
зателефонувати: +38(067)214-
85-79

ДВІРНИКИ, з 07.00-19.00, 2/2 на 
вул. Титова, зателефонувати: 
+38(067)402-15-71

ДВІРНИКИ, у ТЦ, 07.00-
19.00, 2/2, зателефонувати: 
+38(067)214-85-79

ДВІРНИКИ, у ТЦ, 2/2 07.00-
20.00, р-н Підстанції, зателефо-
нувати: +38(067)549-23-39

ЕКСПЕДИТОР, з/п вiд 13 
500 грн., зателефонувати: 
+38(067)217-66-97

ЗАПРАВНИКИ, з/п висока, офі-
ційне працевлаштування, зате-
лефонувати: +38(093)406-59-87 
, Михайло, +38(067)506-91-26 , 
Максим

Звичайна робота для простих 
людей. Гнучкий графік роботи. 
До 700 грн/день+ премії+ бону-
си, т.066-259-07-76.

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

КЛІНЕРИ, в мобільну бригаду, 
бажано, з досвідом роботи, на-
вчаємо, графік плаваючий, ро-
бота постійна, зателефонувати: 
+38(068)658-45-45

МАЙСТЕР НА ВСІ РУКИ, з гру-
пою допуску до 4 електрики, 
робота відрядна, по місту, зате-
лефонувати: +38(067)214-72-96

ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ, з/п висо-
ка, офіційне працевлаштування, 
зателефонувати: +38(093)406-
59-87 , Михайло, +38(067)506-
91-26 , Максим

Підробіток пенсіонеру 3-4 год. 
До 7000 грн. т.097-323-87-21, 
050-260-60-17

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

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, Сроч-
но!, на склад стройматериалов, 
р-н 12-го квартала, г. Днепр, оп-
лата труда - 2 раза в месяц, поз-
вонить: +38(067)313-55-30

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ОП-
ЛАТА: два раза в месяц (аванс, 
зарплата), АДРЕС: г. Днепр, ул. 
Мичурина, 9, обращаться в ра-
бочие дни с 9.00 до 17.00 по тел. 
+38(067) 534-39-37

ПРИБИРАЛЬНИК, вул. Набе-
режна Перемоги, 56А, вул. Ури-
цького, 6А, зателефонувати: 
+38(095)832-30-08

ПРИБИРАЛЬНИК, Запрошуємо 
до новенького магазину! Адре-
са: пр. Д. Яворницького, 106, 
зателефонувати: 0 800-30-13-31 
, +38(096)110-42-62

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, в мага-
зин на вул. Калинова, зручний 
графік, 2/2, зателефонувати: 
+38(067)214-85-79

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, в ТЦ, р-н 
Підстанцiї, зателефонувати: 
+38(067)549-23-39

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, ДВІРНИКИ, 
низ пр. Поля, різні графіки, зате-
лефонувати: +38(067)223-16-18

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, ДВІРНИКИ, 
район автовокзалу, пр. Поля, 
вул. Титова, зателефонувати: 
+38(067)223-16-18

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, ДВІРНИ-
КИ, у ТЦ на вул. Титова, різні 
графіки, є підробітки, зателефо-
нувати: +38(067)402-15-71

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

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, кінотеатр, 
нічні зміни з 08.00-20.00, 2/2, 
р-н Аполло, зателефонувати: 
+38(067)402-15-71 

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, офіс, центр 
міста, р-н цирку, 5/2 з 15.30-
18.00 (час не міняємо), зателе-
фонувати: +38(067)214-85-79

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, фуд-корт, 
ТЦ на вул. Малиновського, 
07.00-21.00, зателефонувати: 
+38(067)214-85-79

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

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕНЩИН (же-
лательно до 50 лет), для работы 
в офисе, стабильный высокий 
доход, гибкий график, комфорт-
ные условия труда, мы не за-
висим от карантинных ограни-
чений, ЖИВИТЕ, А НЕ ВЫЖИ-
ВАЙТЕ, тел. +38(068)903-35-76 , 
звонки принимаются ежедневно 
с 10.00 до 20.00

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.

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 ПО БЛАГОУ-
СТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ, 
компания предлагает: гибкий 
график работы, своевремен-
ную оплату труда, бесплатные 
обеды, позвонить: +38(067)611-
13-23

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

РАЗНОРАБОЧИЕ, з/п 13000 
грн., позвонить: +38( 067)306-
38-94

РАЗНОРАБОЧИЙ-ЗАВХОЗ, в 
офисный центр, з/п 10 тыс. грн., 
позвонить: +38(050)540-33-85

РАЗНОРОБОЧІ на виробни-
цтво, робота фізична, щоден-
ний аванс, з/п 2 раза на місяць, 
500-800 грн./зміна, Правий бе-
рег, район автовокзалу, зателе-
фонувати: +38(095)257-40-65 
, +38(097)977-69-19

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

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

Робота-підробіток на частину 
дня. Офіс-склад. До 3 000 грн на 
тиждень, т.096-301-46-66

СБОРЩИКИ МЕБЕЛИ, можно 
ученики, позвонить: +38(096)16-
78-666 , +38(050)69-77-166

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

СКЛАДАЛЬНИКИ-РЕМОНТ-
НИКИ дерев’яних піддо-
нів, з/п от 18000 грн., оплата 
своєчасно, без затримок, міс-
це роботи: лівий берег, за-
телефонувати: +38(073)407-
08-07 , +38(096)284-46-94 , 
+38(095)638-90-05

СОРТИРОВЩИЦЫ ВТОР-
СЫРЬЯ, пр. Слобожанский, 20, 
з/п 11 000 грн., выплата 2 раза в 
месяц, позвонить: +38(063)503-
52-53

Терміново! На постійну робо-
ту потрібен швець (Сапожник) 
з досвідом роботи. Робота 
весь рік. Оплата висока, 90 
грн./пара, зателефонувати: 
+38(097)260-93-25

Терміново! Підробіток. Дохід 
до 500 грн в день. 3-4 години в 
день, т.097-403-11-01, 066-377-
81-89.

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

УЧЕНИК ОБВАЛЬЩИКА, в мяс-
ной 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

ФАСОВЩИК ЗЕЛЕНИ, з/п от 
выработки, р-н Донецкого шос-
се (ул. Береговая), позвонить: 
+38(097)680-74-74

ХОРОША робота для ХОРО-
ШОЇ людини. Високий до-
хід+премії, т.067-682-80-08.

ХОСТЕСС, компания предла-
гает: гибкий график работы, 
своевременную оплату труда, 
бесплатные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

ШВЕИ, на спецодежду, 2 чело-
века, Срочно!, зарплата высо-
кая, позвонить: +38(050)362-27-
39

ЭКСКАВАТОРЩИКИ, JSB, з/п 
1000 грн. в день, позвонить: 
+38( 067)306-38-94

ЭКСПЕДИТОР, ГОРЯЩАЯ ВА-
КАНСИЯ!, 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

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-

м яса’

Пекаря

Касира

Вантажника

Кухаря

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

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

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

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

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

Графік роботи:
подобово і вахтовим методом

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

ОХОРОНЦІ

Охоронному
підприємству потрібні

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

Требуются:

з/п грн.
выплата 2 раза в месяц

11 000

063 503 52 53

СОРТИРОВЩИЦЫ
вторсырья
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ÐÎÁÎÒÀВакансії обласної служби зайнятості

Вакансіі Дніпровського місько-
го центру зайнятості

За більш детальною інформа-
цією за кожною із наведених 
вакансій звертатися за теле-
фоном (056)734-94-59, (067)755-
50-64.

Авторемонтник, з/п 10 000 грн. 
Слюсар з ремонту вантажного 
автотранспорту. Обов’язковий 
попередній  телефонний дзвінок. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59

Агент з розшуку вантажів та 
багажу, з/п 6 780 грн. Розшукує 
вантажі та багаж. Оформлює ко-
мерційні акти, готує телеграфні 
повідомлення про несхоронність 
вантажів та багажу, приймає та 
обробляє комерційні акти. ВТП 
станція Нижньодніпровськ-Ву-
зол СП «Дніпровська дирекція 
залізничних перевезень» регіо-
нальної філії «Придніпровська 
залізниця» АТ «Укрзалізниця» 
м.Дніпро. Додаткова інформація 
за тел.:(056)731-22-50.

Бригадир (звільнений) з поточ-
ного утримання й ремонту колій 
та штучних споруд, з/п 17 000 грн. 
Робота у СП «Нижньодніпровсь-
ка дистанція колії» Додаткова ін-
формація за телефоном 056 734 
94 59.

Бухгалтер, з/п 8 000 грн. Облік 
основних засобів. Авансова звіт-
ність. Здійснення платежів через 
органи Державного казначейства. 
Юлія Олегівна (067)7555064.

Вагар, з/п 7 000 грн. Місце робо-
ти: Самарський р-н, Самарівка 
вул. Виробнича, 6.  Вміння пра-
цювати в бухгалтерській програмі 
1С.8.3 УТП. Додаткова інформа-
ція за телефоном 056 734 94 59.

Вантажник, з/п 12 000 грн. Місце 
роботи: Самарський район, До-
даткова інформація за телефо-
ном 056 734 94 59.

Викладач професійно-техніч-
ного навчального закладу, з/п 
12 000 грн. Викладач комп’ютер-
них дисциплін. Додаткова інфор-
мація за тел.(056) 734-96-60.

Вихователь, з/п 6 200 грн. Вихо-
ватель групи продовженого дня. 
довідки за тел.(056) 734-94-59.

Водій автотранспортних за-
собів (кат. С), з/п 20 380 грн. 
Перевезення сипучих матеріалів 
з прицепом та полуприцепом. До-
даткова інформація за тел. 067-
755-50-64 відділ рекрутингу.

Волочильник, з/п 13 386 грн. За 
більш детальною інформацією 
звертатися до відділу рекрутингу 
(067)7555064.

Вчитель початкових класів 
закладу загальної середньої 
освіти, з/п 8 000 грн. ВЧИТЕЛЬ 
ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Газорізальник, з/п 16 000 грн. 
Зарплата відрядна. Графік робо-
ти: Позмінна робота. 2 через 2. 
Початок зміни о 7:00, тривалість 
12 годин. Роботи на кузові ван-
тажного вагона. Додаткова ін-
формація за телефоном 056 734 
94 59.

Головний бухгалтер, з/п 8 600 
грн. Структурний підрозділ»Д-
ніпровський центр професійного 
розвитку персоналу «РФ Прид-
ніпровська залізниця АТ »УЗ» 
Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Головний економіст, з/п 13 000 
грн. головний економіст підтрим-
ки суб’єктів господарювання.

Обов’язково - досвід роботи в 
банку від 1 року. Додаткова ін-
формація за телефоном 056 734 
94 59.

Готувач сумішей (хлібопекарне 
та кондитерське виробництва), 
з/п 6 800 грн. Приготування іри-
сних мас. Преміювання в залеж-
ності від обсягу виробленого. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Дорожний робітник, з/п 17 400 
грн. Виконує найпростіші роботи 
під час будівництва доріг.  Додат-
кова інформація за тел. 067-755-
50-64 відділ рекрутингу.

Електрик цеху, з/п 12 000 грн. За 
інформацією (056) 734 9459.

Електрогазозварник, з/п 8 542 
грн. Додаткова інформація за 
тел. 067-755-50-64 відділ рекру-
тингу.

Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустат-
кування, з/п 8 000 грн. Елек-
тромонтер з ремонту та обслу-
говування електроустаткування, 
який має допуск на роботи від 
1000В та вище. Додаткова ін-
формація за тел.(0562)323157 
(056)3739213.

Інженер електрозв’язку, з/п 6 
300 грн. Забезпечує надійну та 
якісну роботу технічних засобів 
електрозв’язку. Здійснює тех-
нічне обслуговування та ремонт 
апаратури, комутаційного  об-
ладнання електрозв’язку. Мож-
ливість надання КЕВ.

Інженер з організації та норму-
вання праці, з/п 7 000 грн. Досвід 
роботи табелювання, економічної 
та фінансової діяльності. Робота 
у СП «Нижньодніпровська дис-
танція колії» регіональної філії 
«Придніпровська залізниці» АТ 
«Українська залізниця» м.Дніпро 
вул. Молодогвардійська 81-б. До-
даткова інформація за телефо-
ном 056 734 94 59.

Інженер з пожежної безпеки, з/п 
10 000 грн. Налагоджувальник 
КВП та А. Сервісне обслугову-
вання об єктів охорони. Додатко-
ва інформація за телефоном 056 
734 94 59.

Касир товарний (вантажний), 
з/п 6 181 грн. Оформляє та 
перевіряє документи з прий-
мання, навантаження вантажу 
та багажу, веде розрахунок з 
клієнтами за перевезення ван-
тажу. Робота на виробничо-тех-
нологічному підрозділі станції 
Нижньодніпровськ-Вузол СП 
«Дніпровська дирекція залізнич-
них перевезень», телефон для 
довідок:(056)731-22-50.

Кондитер, з/п 8 000 грн. Додатко-
ва інформація за телефоном 056 
734 94 59.

Кондуктор громадського 
транспорту, з/п 6 428 грн. Додат-
кова інформація за телефоном 
056 734 94 59.

Лікар загальної практи-
ки-сімейний лікар, з/п 10 800 
грн. За додатковою інформацією 
звертатись до відділу рекрутингу 
за телефоном 067 755 50 64.

Лікар-акушер-гінеколог, з/п 7 
576 грн. За інформацією (056) 
734 94 59.

Лікар-анестезіолог, з/п 8 053 
грн. Додаткова інформація за те-
лефоном: (056)7349459.

Логопед, з/п 7 000 грн. Логопед. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Майстер виробничого навчан-
ня, з/п 11 000 грн. Майстер ви-
робничого навчання з професії 
обліковець з реєстрації бухгал-
терських даних. Додаткова ін-
формація за тел. (056)734-96-60.

Майстер шляховий, з/п 20 000 
грн. Забезпечення безпеки руху 
поїздів з дотриманням встанов-
ленної швидкості руху поїздів, 
керування бригадою монтерів 
колії. Спеціальність: залізничні 
споруди та колісне господарство. 
Робота у СП «Дніпровська дис-
танція колії». 

Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Машиніст (кочегар) котель-
ної, з/п 7 000 грн. Топити піч на 
дровах в денний час. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Машиніст бульдозера, з/п 24 
100 грн. Додаткова інформація 
за тел. 067-755-50-64 відділ ре-
крутингу.

Машиніст дорожньо-будівель-
них машин, з/п 12 000 грн. Робо-
та на будівельних майданчиках. 
Наявність посвідчення тракто-
риста-машиніста з відкритими 
категоріями А, С, Д, Е, Г. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Машиніст екскаватора, з/п 11 
090 грн. Додаткова інформація за 
телефоном 734-94-59.

Машиніст екскаватора, з/п 24 
100 грн.  Додаткова інформація 
за тел. 067-755-50-64 відділ ре-
крутингу.

Машиніст екструдера, з/п 10 
000 грн. Налагодження екстру-
дера. Приготування композиції. 
Регулювання технологічних па-
раметрів процесу екструзії. під-
готовка соди або тальку для опу-
дрювання. Чистка та змазування 
екструдера. Транспортування ви-
готовлених виробів у встановле-
не місце. Додаткова інформація 
за телефоном 056 734 94 59.

Машиніст котка самохідного з 
рівними вальцями, з/п 21 890 
грн.  Додаткова інформація за 
тел. 067-755-50-64 відділ рекру-
тингу.

Машиніст крана (кранівник), з/п 
13 000 грн. Машиніст мостового 
крану. Додаткова інформація Ан-
дрій Петрович: (067)7555064.

Машиніст крану автомобіль-
ного, з/п 24 850 грн. Додаткова 
інформація за тел. 067-755-50-64 
відділ рекрутингу.

Механік, з/п 10 000 грн. Війсь-
ковозобов’язані віком до 35років 
,повинні знати вимоги статутів 
ЗСУ та законів України, інші нор-
мативні документи ,що стосують-
ся їх професійної діяльності.

За інформацією звертатись за те-
лефоном 734 94 59.

Механік з ремонту транспор-
ту, з/п 7 000 грн. Виробництво 
спецтехніки, збірка редукторів та 
вузлів, налагодження мехвнізмів. 
Додаткова інформація за теле-
фоном (067)755-50-64 відділ ре-
крутингу.

Начальник відділу, з/п 9 200 грн. 
Заступник начальника відділу. 
Фахівець у космічній галузі. За 
додатковою інформацією зверта-
тись за телефоном 734-94-59.

Начальник лабораторії (нау-
ково-дослідної, дослідної та 
ін.), з/п 12 990 грн. Керівництво 
лабораторією. Технологія гуми. 
Досвід роботи в галузі гумотех-
нічних виробів, розробки рецеп-
тур гумових сумішей, технологія 
виготовлення ГТВ, гарантування 
темінів зберігання і експлуатації 
ГТВ. Додаткова інформація по 
тел. (056)734-96-60.

Начальник майстерні, з/п 10 
000 грн. Начальник майстерні 
технічного обслуговування.

Служба в Збройних Силах. 
Додаткова інформація за 
тел.0567349660.

Оббивальник меблів, з/п 15 000 
грн. Учень оббивальника м’яків 
меблів  та заготівлі каркасів

Додаткова інформація за тел. 
067-755-50-64 (Ірина Леонідівна 
відділ рекрутингу) та 067-56-309-
15.

Озеленювач, з/п 15 400 грн. Ро-
боти по благоустрою (висаджу-
вати та доглядати кущі, дерева, 
квіти та інш.) у парках, площах, 
клумбах  міста. Додаткова ін-
формація за тел. (056)7349660, 
(098)610-14-89-Владислав Ігоро-
вич.

Оператор виробничої дільни-
ці, з/п 8 000 грн. Національний 
завод-виробник алюмінієвих 
композитних панелей (АКП) ТМ 
«Alufas» запрошує на роботу 
оператора виробничої лінії до-
свід роботи на виробничому під-
приємстві з автоматизованими 
поточними лініями; відповідаль-
ність і відсутність шкідливих зви-
чок; дотримання вимог техноло-
гічної інструкції; проведення не-
обхідних регулювань і налашту-
вань обладнання відповідно до 
необхідних режимами; контроль 
технологічних параметрів лінії. 
Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Оператор конвеєрної лінії, з/п 7 
000 грн. За бажанням режим ро-
боти може бути 2/2 доби по 12 го-
дин. За додатковою інформацією 
звертатися до відділу рекрутингу 
за телефоном (067)7555064.

Педагог-організатор, з/п 7 000 
грн. Додаткова інформація за те-
лефоном 056 734 94 59.

Підсобний робітник, з/п 7 000 
грн. Різноробочий в галузі маши-
нобудування. Додаткова інфор-
мація за телефоном (067)755-50-
64 відділ рекрутингу.

Помічник вихователя, з/п 7 300 
грн. Додаткова інформація за те-
лефоном 056 734 94 59.

Психолог, з/п 14 214 грн. Психо-
лог-педагог. Конкурсний відбір. 
Досвід роботи не менше 3 років в 
закладах освіти. Вища категорія. 
Робота з педагогічними працівни-
ками м. Дніпра.

Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Садівник, з/п 6 700 грн. Догляд 
за територією (покос трави, зрізка 
гілок дерев, обрізка кущів, тощо), 
володіння інструментом - лото-
коса та бензопилою. Додаткова 
інформація за тел.(056)7349660.

Сестра медична (брат медич-
ний) з дієтичного харчування, 
з/п 7 500 грн. Організація раціо-
нального харчування, складання 
меню, контроль за якістю продук-
тів та страв. 

Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Складальник склопакетів, з/п 6 
100 грн. Складання склопакетів 
згідно із завданням, заготівля ра-
мок для склопакетів, постановка 
склопакетів на сушку. місце ро-
боти: вул. Молодогвардейська. 
Співбесіда за адресою: телефон 
для довідок: (067)55-34-007 або 
(056)7349656.

Терміст, з/п 10 000 грн. Додатко-
ва інформація за телефоном 056 
734 94 59.

Технік з метрології, з/п 10 000 
грн. Проведення вимірив для ме-
трологічної перевірки у місці екс-
плуатації лічильників води (квар-
тири, офісів), складання звітів. 
Наявність власного автомобілю. 
Додаткова інформація за тел.: 
056-734-96-56.

Токар, з/п 14 375 грн. За більш 
детальною інформацією звер-
татися до відділу рекрутингу 
(067)7555064.

Фахівець з публічних за-
купівель, з/п 6 260 грн. Плану-
вання та формування річного 
плану закупівель в електронній 
системі закупівель в електронній 
системі закупівель; організація та 
проведення закупівель товарів, 
робіт та послуг відповідно до 
норм Закону України. ВВедення 
тендерної документації, внесен-
ня змін та надання роз`яснень до 
тендерної документації, робота в 
електронній системі закупівель. 
Досвід роботи у бюджетній сфері.
Додаткова інформація за теле-
фоном 056 734 94 59.

Вакансії Синельниківської  
міськрайонної філії Дніпропе-
тровського ОЦЗ

Вчитель закладу загальної се-
редньої освіти, з/п 11 200 грн.

Вчитель математики. Планує і 
здійснює навчання та вихован-
ня учнів відповідно до програми 
предмета, згідно методичним 
рекомендаціям, реалізує освіт-
ні програми відповідно до на-
вчального плану, поурочного 
плану і розкладу занять. Довід-
кова інформація за телефоном: 
(0566)34-36-14.

Водій навантажувача, з/п 7 451 
грн. Керування навантажувачем і 
всіма спеціальними вантажно-за-
хватними механізмами й присто-
суваннями під час навантаження, 
розвантаження й складування 
вантажів у штабелі. Довідко-
ва інформація за телефоном: 
(0566)34-36-14.

Вакансії Павлоградського 
міськрайонного центру зайня-
тості

Начальник колони (автомобіль-
ної, механізованої). З/п 16 000 
грн. Забезпечення виконання 
плану перевозок по всім договір-
ним зобов»язанням та техніко-ек-
сплуатаційним показникам, 
технічно правильну експлуата-
цію автомобілей та інше згідно 
посадової інструкції. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(0563)26 95 16.


