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ÐÎÁÎÒÀ

ÐÎÁÎÒÀ
№48 (763) 08.12.2021 - 14.12.2021  

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

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

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

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

Запрошуємо
до новенького магазину

Адреса: пр. Д. Яворницького, 106

Продавця-
консультанта
Кухаря-універсала
Вантажника
Прибиральника

063-787-81-04
096-110-42-62

Требуется

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

ПОВАР
в кейтеринговую

компанию
в Центре
гр./р.: 3/3

м. Дн про, вул. Океанська, 4i

терміново потрібні:

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ВАР ИК ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ ТА ПРОДУКТІВН

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

ВАНТАЖНИК

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)(

График 2/2 с 12:00 до 2 :003
(Пт. и Сб. до 24:00)

есть развозка на такси домой
з/п грн. в час (чистыми)

00 грн.
40

72

ХОЗЯЮШКА

(067) - - ,402 05 35 Мария

находимся в
Мост сити, 2ТЦ этаж

в ресторан

В ресторан
The Loft gastropub

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

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

Якість гарантовано!

Тел.: (056)373-93-41, (067)566-95-52

На постійну роботу запрошуємо:

РОБІТНИКІВ
ВАНТАЖНИКА
ПІДСОБНИХ РОБІТНИКІВ

НА КОНВЕЄРНІ ЛІНІЇ

САНТЕХНІКА
МАШИНІСТА
ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК

Ми пропонуємо:
зручний графік

соцпакет
гарячі обіди

спецодяг

ЕКСПЕДИТОРА

067-240-14-18

зі своїм авто
1,2-2,5 т

з/п 20 000-50 000 грн.

ІДС Аква Сервіс

Запрошуємо
на роботу

ВОД ЯI

з/п 12 000 грн.

067-321-96-95

ЕКСПЕДИТОРА

067-240-14-18

зі своїм авто
1,2-2,5 т

2 000-50 000 грндохід 2

ІДС Аква Сервіс
Запрошуємо

на роботу

ВОД ЯI

в д 1 00 грнз/п 3 5i

067- - -9217 66 7

Срочно требуются

Водители

кат. В,С

050-713-20-04

Звоните: 067-552-33-46, Влада

ÌÎÉÙÈÊÈ ÏÎÑÓÄÛ

В столовую требуются:

ÏÎÂÀÐ

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

5/2 с 7:00 до 16:00
55ЗП 00 грн (на руки)

1 3 7 7/ с :00 до :00
ЗП 8100 грн (на руки)

Левый берег, ул.Каштановая, 35 (Интерпайп НТЗ)

ÊÀÑÑÈÐ
по выходным Сб и Вс с 7:00 до 10:00
ЗП 2000 грн (250 грн за смену)

íà ïîñòîÿííóþ ïîäðàáîòêó

ãîðÿ÷åãî öåõà

Швейному производству
требуются:

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

ШВЕЯ

УТЮЖИЛЬ ИЦАЩ

Ïðîäàâöÿ

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Êóõàðÿ

Êàñèðà

Îõîðîíöÿ

Охоронці
Графік роботи 1/2, 1/3

заробітна плата

098-410-71-51

м. Дніпро

від 800 грн. за зміну + премія
Офіційне працевлаштування, соцпакет
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КАСИР, вул. Робоча, 67, за-
телефонувати: +38(099)508-
32-38

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КАССИР на постоянную 
подработку, в столовую. 
Левый берег, ул. Каштано-
вая, 35, находимся на тер-
ритории завода Интерпайп 
НТЗ. График 1/3 с 7:00 до 
7:00. Условия: Бесплатное 
питание; Выплата ЗП 2 раза 
в месяц. ЗП 9200 грн. (чисты-
ми), звоните +38(067)552-33-
46 , Влада

ПРОДАВЕЦЬ гастрономії, 
12 квартал, вул. Кротова, за-
телефонувати: +38(068)583-
77-97

ПРОДАВЕЦЬ, 12 квартал, 
вул. Кротова, зателефонува-
ти: +38(068)583-77-97

ПРОДАВЕЦЬ, вул. 20 років 
Перемоги, 43Д (Прид-
ніпровськ), 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. Паніка-
хи, 15, зателефонувати: 
+38(066)112-86-65

19

КОНСТРУКТОР, возмож-
но обучение, фабрике сто-
лярных изделий, позво-
нить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

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

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

ЧЕРТЁЖНИК, возможно 
обучение, фабрике сто-
лярных изделий, позво-
нить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

01

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

02

ИНЖЕНЕР ПО ОХРА-
НЕ ТРУДА, с о/р, позво-
нить: +38(066)071-20-60 , 
+38(099)780-24-53 

ІНЖЕНЕР-конструктор, міс-
це роботи: смт Самарівка, 
дзвонити пн.-пт. з 9.00 до 
18.00 за тел.: +38(0562)36-
06-18 , +38(067)522-26-47

КОНСТРУКТОР, возмож-
но обучение, фабрике сто-
лярных изделий, позво-
нить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

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

ЧЕРТЁЖНИК, возможно 
обучение, фабрике сто-
лярных изделий, позво-
нить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

03

БУХГАЛТЕР, в продуктовый 
магазин, с о/р ведения бух-
галтерского учёта продо-
вольственного магазина, по-
звонить: +38(067)501-25-70

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

Національній мережі АЗК:

Оператори-касири
Заправники

З/п висока
Офіційне працевлаштування

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

050-453-41-52

Штамповщик
Электрик
Слесарь-ремонтник
Оператор

5-го разряда

на производство

Учетчик
Штабелировщик
Стропальщики
Рабочий

на производство

Район работы: 12 квартал

Производственному предприятию требуются:

тел. 794-06-92, 067-634-15-95

Тістороби
и i

Пакувальники
Дріжжовики
Кондитери
Слюсарі

ї
Електрики
Вод кат.ВСi

Формувальник т ста

ПрАТ „Дніпропетровському хліб заводу №9” потрібні:о

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

БУХГАЛТЕР, позвонить: 
+38(099)094-43-56

ОФИС-МЕНЕДЖЕР СО 
ЗНАНИЕМ 1с, позвонить: 
+38(099)094-43-56

05

Адміністративна робота в 
офісі (3-4 години в день). До-
хід до 520 грн в день. Потиж-
нева оплата, т.050-085-11-78.

08

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

10

Агентство недвижимости 
набирает штат сотрудников, 
з/п от 20000 грн., опыт рабо-
ты не обязателен, обучение, 
карьерный рост, график ра-
боты 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 гір-
ничо-збагачувального об-
ладнання, 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

ОФИС-МЕНЕДЖЕР СО 
ЗНАНИЕМ 1с, позвонить: 
+38(099)094-43-56

РАБОТНИКИ В ОФІС, для 
закупки с/х продукции, без 
опыта работы, обучаем, поз-
вонить: +38(096) 942-31-49 , 
+38(066) 473-88-54

ТЕРМІНОВО! Шукаю особи-
стого помічника. Плачу до 
20тис. грн, т.099-169-40-24

11

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

В компанию «АВЕР-ТЕХ»
требуется

Желательно мужчина

Зарплата: 12000 грн.

Официальное оформление

График работы: с 9.00 до 18.00, пн-пт

г. Днепр, ул. Космическая, 49а

050-040-20-46, Анна

КЛАДОВЩИК-
комплектовщик

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Деталі за номером тел. (067)507-94-95

та

ПАРКУВАЛЬНИКА
І ІВ ЗК В з/п грн.

5500 - 6000з/п грн.
5500 - 6000

В продуктовый магазин
етребу тся:

БУХГАЛТЕР
067-501-25-70

с о/р ведения бухгалтерского учета
продовольственного магазина

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

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦЬ, р-н пр. Гагарі-
на, ТЦ «Нагорний», зателе-
фонувати: +38(066)112-86-65

ПРОДАВЕЦЬ, ТЦ «Не-
оплаза», зателефонува-
ти: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

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

ПРОДАВЕЦЬ-консультант, 
Запрошуємо до новенько-
го магазину! Адреса: пр. Д. 
Яворницького, 106, зателе-
фонувати: 0 800-30-13-31 , 
+38(096)110-42-62

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

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, пр. Д. Яворницько-
го, 106,  зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

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

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

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

ПРОДАВЦІ-КОНСУЛЬТАН-
ТИ, у зв’язку із відкриттям 
нового магазину на постій-
ну роботу у мережу магази-
нів «Аврора» (промислова 
група), гнучкий графік, офі-
ційне працевлаштування, 
своєчасна заробітна пла-
та, Місце роботи : р-н Ліво-
бережний (вул. Терещен-
ківська, 25 б), р-н Правда 
(вул. Калинова, 64), зате-
лефонувати: +38(093)170-
75-58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

Робота з хорошим графі-
ком (3-4 години на день) і 
стабільним доходом до 18 
тис. грн, т.096-259-07-76

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

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

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

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРО-
ИЗВОДСТВОМ, в шко-
лы и сады города, позво-
нить: +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, зателе-
фонувати: +38(050)957-69-
08 , +38(067)136-77-47

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

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

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

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

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

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

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

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

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

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

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

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

КУХАР-універсал, Запро-
шуємо до новенького магази-
ну! Адреса: пр. Д. Яворниць-
кого, 106, зателефонувати: 0 
800-30-13-31 , +38(096)110-
42-62

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

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

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ в сто-
ловую. Левый берег, ул. 
Каштановая, 35, находимся 
на территории завода Ин-
терпайп НТЗ. График 5/2 
с 7:00 до 16:00. Условия: 
Бесплатное питание; Выпла-
та ЗП 2 раза в месяц. ЗП 
5500 грн. (чистыми), звоните 
+38(067)552-33-46 , Влада

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

ПЕКАР, вул. Акінфієва, 9, 
р-он парку Шевченка, зате-
лефонувати: +38(099)429-
77-92

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

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

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

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

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

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

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

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

Фабрике столярных изделий
требуются:

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК-
ЭЛЕКТРИК

КОНСТРУКТОР
возможно обучение

ЧЕРТЕЖНИК

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

МАЛЯР
ШЛИФОВЩИКИ

возможно обучение

з/п высокая

ПОМОЩНИК ПОВАРА

Предприятию требуются:

Ñëåñàðè-

ðåìîíòíèêè
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050-480-58-83

067-566-80-04

( , )Січеславська набережна 33

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

Кухаря
Пекаря

Продавця-
консультанта

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

(пр. , 1 )Д. Яворницького 06

Запрошуємо на роботу

0 - - -99 429 77 92

�ПРОДАВЦЯ-
КОНСУЛЬТАНТА

І�КУХАРЯ-УН ВЕРСАЛА
ВАНТАЖНИК В� І

з/п грн.

графік 2/2
6000

В СУПЕРМРКЕТ
НА РОБОТУ ПОТРІБНА:

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ
Деталі за номером тел. 067 3 80-23( )23 -

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
ПРБ( )

зі збуту гірничо-
збагачувального
обладнання

МАЙСТЕР

конструктор
ІНЖЕНЕР-

ТЕРМІНОВО

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР
з ремонту технологічного
обладнання

РОБОТА на складі
посуду

ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК

ПАКУВАЛЬНИК

ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТАЖУВАЧА

СТІКЕРУВАЛЬНИК

14000 грн

15000 грн

10000 грн

9500 грн

УМОВИ:
- офіційне працевлаштування
- своєчасна виплата заробітної плати

АДРЕСА:
район пр-ту І.Мазепи

вул. Кості Гордієнка, 12

+38(067)560 44 62

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
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Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чес-
ний, порядний. Досвід ро-
боти на груз. DAF, Scania, 
причепи-тенти (штора), 
двадцятки. Повна зайня-
тість, по Україні. Достой-
на З/П, зателефонува-
ти+38(095)286-51-99, пн-птн 
8:00-16:00, Ірина

ВОДIЇ КАТ.ВС, зателефо-
нувати: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

ВОДIЙ зі своїм авто 1,2-2,5 т, 
дохід 22 000-50 000 грн., за-
телефонувати: +38(067)240-
14-18

ВОДИТЕЛИ, кат. В,С, позво-
нить: +38(050)713-20-04

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

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 Логан, 
Киа, Хюндай, позвонить: 
+38(067)632-62-54

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

15

ВАРНИК ХАРЧОВОЇ СИРО-
ВИНИ ТА ПРОДУКТІВ, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

ВОЛОЧИЛЬНИК ДРОТУ, 
кат. В,С, Дніпровському ка-
бельному заводу «Енерго», 
місце роботи - с. Новоо-
лександрівка, зателефону-
вати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

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

ГАЛЬВАНИК, відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криво-
різька, 22, каб.14, зателефо-
нувати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (ІРИС-
НИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ), 
терміново, кондитерському 
підприємству, м. Днiпро, вул. 
Океанська, 4, зателефонува-
ти: +38(050)489-77-93

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

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

ПОВАР горячего цеха, в 
столовую. Левый берег, ул. 
Каштановая, 35, находимся 
на территории завода Интер-
пайп НТЗ. График 1/3 с 7:00 
до 7:00. Условия: Бесплатное 
питание; Выплата ЗП 2 раза 
в месяц. ЗП 9200 грн. (чисты-
ми), звоните +38(067)552-33-
46 , Влада

ПОВАР, в детский сад в цен-
тре,  позвонить: +38(096)626-
04-02 , +38(099)742-21-27

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

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

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

РАЗНОРАБОЧИЕ, оплата 
высокая, район аэропорта, 
позвонить: +38(056)377-82-
87 , +38(067)563-77-75

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

Ф О Р М У В А Л Ь Н И К И 
ТIСТА, зателефонува-
ти: +38(056)794-06-92 , 
+38(067)634-15-95

ЧИСТКА/ОБРАБОТКА/СОР-
ТИРОВКА РЫБЫ, оплата 
высокая, район аэропорта, 
позвонить: +38(056)377-82-
87 , +38(067)563-77-75
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КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕК-
ТОВЩИК, желательно муж-
чина, зарплата: 12000 грн., 
официальное оформление, 
график работы: с 9.00 до 
18.00, пн-пт, г. Днепр, ул. 
Космическая, 49а, позво-
нить: +38(050)040-20-46, 
Анна

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

Робота для діловода. м. 
Дніпро. Офіс-склад. До-
хід- по результатам спів-
бесіди+ премії за викона-
ну роботу, телефонувати 
+38(067)682-80-08

ГОТУВАЧ СУМIШЕЙ (МАР-
МЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО 
ЖІНКИ), терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

ЕЛЕКТРИК, 5-го разряда, 
производственному пред-
приятию, район работы: 
12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

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

ЕЛЕКТРОЕРОЗІОНІСТ 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).

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

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

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

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР з ре-
монту технологічного об-
ладнання, 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

ЗАГОТОВЩИКИ, САПО-
ЖНИКИ в обувной цех, т.097-
517-79-96

ІНЖЕНЕР-САНТЕХНІК-СТО-
ЛЯР з власним авто, 5\2 з 
09.00-18.00, +38(067)563-25-
44

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

МАЛЯР ПОРОШКОВОЙ 
ПОКРАСКИ, позвонить: 
+38(067)950-55-00

МАЛЯР, фабрике сто-
лярных изделий, позво-
нить: +38(067)565-04-61 , 
+38(067)485-52-88

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ
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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:

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

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ

ÑÊËÀÄÓ

(пр. Героїв, 11,)

Запрошуємо на роботу

0 - - -63 198 68 90

�КОМІРНИКА
ПРОДАВЦЯ-

КОНСУЛЬТАНТА
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ

�

�

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

от 18000

(063)350-17-82

Ремонтников
деревянных поддонов

Грузчиков

Приглашаем на постоянную работу

и

Компания предлагает:
- гибкий график работы
- своевременную

оплату труда
- бесплатные обеды

Хостесс

Рабочего по
благоустройству
территории

Официанта

Повара

067-611-13-23

Приглашаем на работу:
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СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК , 
производственному пред-
приятию, район работы: 
12 квартал, позвонить: 
+38(050)453-41-52

СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК, поз-
вонить: +38(067)950-55-00

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

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

СЛ ЮСА Р І - Р Е М О Н Т Н И -
КИ, відділ кадрів ДП «ВО 
ПМЗ»: вул. Криворізька, 
22, каб.14, зателефону-
вати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

СЛЮСАР-САНТЕХНІК, 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).

СТАНОЧНИКИ, відділ кадрів 
ДП «ВО ПМЗ»: вул. Криво-
різька, 22, каб.14, зателефо-
нувати: +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

СТОЛЯР-СБОРЩИК, ГОРЯ-
ЩАЯ ВАКАНСИЯ!, з/п до 
15 000 грн., место работы: 
Левый берег, ж/м Фрунзенс-
кий, +38(067)632-94-99 вай-
бер, +38(066)115-60-65, Ма-
рия

СТРОПАЛЬЩИКИ, про-
изводственному предпри-
ятию, район работы: 12 квар-
тал, позвонить: +38(050)453-
41-52

У К Л А Д А Л Ь Н И К - П А К У -
ВАЛЬНИК, терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

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

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

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

М Е Х А Н І К - Е Н Е Р Г Е Т И К , 
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

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

НАПОЛНИТЕЛЬ баллонов 
промышленными газами, 
на производственную базу, 
полная занятость, з/п дого-
ворная, м/р: р-н аэропорта 
(военный городок Аэро-
дром), 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 ка-
бельному заводу «Енерго», 
місце роботи - с. Новоо-
лександрівка, зателефону-
вати: +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНІ, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИ-
РОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ (БАЖАНО ЧО-
ЛОВІКИ), терміново, конди-
терському підприємству, м. 
Днiпро, вул. Океанська, 4, за-
телефонувати: +38(050)489-
77-93

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

ОПЕРАТОР СТАНКА ЛА-
ЗЕРНОЙ РЕЗКИ ЧПУ, позво-
нить: +38(067)950-55-00

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

РАБОЧИЙ, производствен-
ному предприятию, район 
работы: 12 квартал, позво-
нить: +38(050)453-41-52

РЕМОНТНИКИ дерев’я-
них піддонів, з/п от 18000 
грн., оплата своєчасно, без 
затримок, місце роботи: лі-
вий берег, зателефонувати: 
+38(063)350-17-82

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

Робота або підробіток. По-
трібен помічник. Гідна опла-
та, т.050-363-43-87, 067-201-
65-98

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

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

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

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

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

Запрошуємо на роботу

( . , )вул Панікахи 15

06 - - -6 112 86 65

Касира
Продавця
Вантажника

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

м. Дн про, вул. Океанська, 4i

терміново потрібні:

Кондитерському підприємству

050-489-77-93

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ГОТУВАЧ СУМ ШЕЙI

ОПЕРАТОР ЛІНІЇ З ВИРОБНИЦТВА

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ВАР ИК ХАРЧОВОЇ СИРОВИНИ ТА ПРОДУКТІВН

УКЛАДАЛЬНИК-ПАКУВАЛЬНИК

ВАНТАЖНИК

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК

МАРМЕЛАДНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

ІРИСНИХ МАС, БАЖАНО ЖІНКИ( )

БАЖАНО ЧОЛОВІКИ)(

тел. 097- - -956 75 74,
050-617-19-77

Ресторанно-
гостиничному комплексу

требуются:

ресторана
БАРМЕН
ОФИЦИАНТЫ

АДМИНИСТРАТОР

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

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

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

ШТАБЕЛИРОВЩИК, про-
изводственному предпри-
ятию, район работы: 12 квар-
тал, позвонить: +38(050)453-
41-52

ШТАМПОВЩИК, производ-
ственному предприятию, ра-
йон работы: 12 квартал, по-
звонить: +38(050)453-41-52

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

ЭКСТРУДЕРЩИК, на линию 
по производству кормов (же-
лательно мужчины), позво-
нить: +38(068)889-43-43

СЛЮСАР З РЕМОНТУ 
КОМПРЕСОРІВ І ТУРБО-
КОМПРЕСОРІВ, повний 
соціальний пакет, п’ятиден-
ка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце 
роботи – Лівий берег, те-
лефонувати: +38(056)794-
34-10 , +38(068)689-54-22 , 
+38(066)979-63-50
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МАЛЯР-ШТУКАТУР, ЖСК 
«ПРОСПЕКТ», зателефону-
вати: +38(066)781-47-72

РІЗНОРОБОЧИЙ, ЖСК 
«ПРОСПЕКТ», зателефону-
вати: +38(066)781-47-72

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 предо-
ставлением тренировок у 

проф. инструкторов, позво-
нить: +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), зателефо-
нувати: +38(066)108-81-78

ОХОРОННИК, ТЦ «Не-
оплаза», зателефонува-
ти: +38(068)071-42-28 , 
+38(050)957-69-08

ОХОРОННИК, у зв’язку із 
відкриттям нового магази-
ну на постійну роботу у ме-
режу магазинів «Аврора» 
(промислова група), гнучкий 
графік, офіційне працевлаш-
тування, своєчасна заробіт-
на плата, Місце роботи : р-н 
Лівобережний (вул. Тере-
щенківська, 25 б), р-н Прав-
да (вул. Калинова, 64), за-
телефонувати: +38(093)170-
75-58 , +38(066)170-94-58 , 
+38(067)617-07-58

ОХОРОНЦІ, в охоронну фір-
му в місті Дніпро, чоловіки/
жінки, від 20 до 50 років, 
своєчасна виплата заробіт-
ної плати, соціальний пакет, 
забезпечення фірменним 
одягом, зателефонувати: 
+38(095)664-48-50

ОХОРОНЦІ, м. Дніпро, гр. 
роботи 1/2, 1/3, заробітна 
плата від 800 грн./зміна+пре-
мії, офіційне працевлашту-
вання, соцпакет, зателефо-
нувати: +38(098)410-71-51 , 
+38(050)442-87-44

ОХОРОНЦІ, охоронному 
підприємству, графік ро-
боти: подобово і вахтовим 
методом, зателефону-
вати: +38(050)561-73-77,  
+38(067)242-60-08

ОХРАННИКИ, з/п 900 грн./
сутки, гр/р: сутки через двое, 
позвонить: +38(067)306-38-
94
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Простий підробіток від сту-
дента до пенсіонера на2-5 
годин в день. До 450 грн в 
день, т.095-931-27-34, 093-
309-35-34.

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

ВАНТАЖНИК, вул. Акін-
фієва, 9, р-он парку Шев-
ченка, зателефонувати: 
+38(099)429-77-92

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

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

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

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

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

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

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

ВАНТАЖНИКИ, з/п от 18000 
грн., оплата своєчасно, без 
затримок, місце роботи: лі-
вий берег, зателефонувати: 
+38(063)350-17-82

ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУ-
ВАЛЬНИК, з/п 14000 грн., на 
склад посуду, умови: офіцій-
не працевлаштування, сво-
єчасна виплата заробітної 
плати, адреса: район пр-ту 
І.Мазепи, вул. Кості Горді-
єнка, 12, зателефонувати: 
+38(067)560-44-62

ВОДІЙ ЕЛЕКТРОНАВАНТА-
ЖУВАЧА, з/п 15000 грн., з/п 
14000 грн., на склад посуду, 
умови: офіційне працевлаш-
тування, своєчасна виплата 
заробітної плати, адреса: ра-
йон пр-ту І.Мазепи, вул. Кості 
Гордієнка, 12, зателефонува-
ти: +38(067)560-44-62

ДВІРНИК-ВАНТАЖНИК на 
склад на вул. Малиновського 
07.00-17.00, 5\2 ставка 9000 
грн., +38(067)214-85-79

²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

Запрошуємо на роботу
р-он -КомунарПарус

067-622-78-78

Продавця

Кухаря-
м яса’
Пекаря
Касира
Вантажника
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

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

0 - - -66 112 86 65

Кухаря

Пекаря
Продавця Графік роботи:

подобово і вахтовим методом

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

ОХОРОНЦІ

Охоронному
підприємству потрібні

(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
вул. Набережна Перемоги, 56А

вул. Урицького, 6А

Прибиральника
095-832-30-08

Продавця
Кухаря

У зв язку із відкриттям нового
у на постійну роботу

у мережу магазинів

’
магазин

"Аврора" (пром. група)
потрібні:

Гнучкий графік,
офіційне працевлаштування,
своєчасна зароб тна плата,

місце роб
i

оти: р-н Лівобережний
(Вул. Терещенківська, 25 б),

р-н Правда (Вул. Калинова, 64)

консультанти

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

Охоронник

Продавці-

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

Требуются:

з/п грн.
выплата 2 раза в месяц

11 000

063 503 52 53

СОРТИРОВЩИЦЫ
вторсырья

Маляр-штукатур
Різноробочий

Сантехнік

ÆÑÊ «ÏÐÎÑÏÅÊÒ»
ïîòð³áí³:

066-781-47-72

тел. 068-889-43-43

Требуется:

ÝÊÑÒÐÓÄÅÐÙÈÊ
на линию

по производству
кормов

(желательно мужчины)
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ÐÎÁÎÒÀ

“Íîâà ðîáîòà”

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ

Çàñíîâíèê:

Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.

ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007

Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Àäðåñà:

òåë./ôàêñ:

49000, 49000, ì. Äí³ïðî,

âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,

îô³ñ 412

e-mail: t_rezerv@ukr.net

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000 Ôîðìàò À3

Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

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

ÐÎÁÎÒÀ

№48(763) 08.12.21-14.12.21

+38(099)364-67-73

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

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ 
САПОЖНИКІВ, +38(066)736-
38-28

ІНЖЕНЕР-САНТЕХНІК-СТО-
ЛЯР з власним авто, 5\2 з 
09.00-18.00, +38(067)563-25-
44

КЛІНЕРИ, альпіністи у мо-
більну бригаду, +38(067)214-
67-92

МАЛЯР-ШТУКАТУР, ЖСК 
«ПРОСПЕКТ», зателефону-
вати: +38(066)781-47-72

Милі дівчата, робота для Вас! 
м. Дніпро. Запрошуємо до 
дружнього колективу. У нас 
Ви отримаєте високий дохід 
+ чайові. Виплати щоденно. 
Живіть гідно, а чи не існуйте. 
Життя одне! Надаємо гарне 
житло. Будемо дуже раді Вас 
бачити +38(068)504-31-91

ОББИВЩИК, мебельному 
предприятию, м/р: низ пр. 
Поля или р-н ДМЗ, есть до-
ставка для иногородних, з/п 
12000-25000 грн., офици-
альное оформление, поз-
вонить: +38(067)344-60-55 , 
+38(067)344-84-70

ШВЕЯ, мебельному пред-
приятию, м/р: низ пр. Поля 
или р-н ДМЗ, есть достав-
ка для иногородних, з/п 
12000-25000 грн., офици-
альное оформление, поз-
вонить: +38(067)344-60-55 , 
+38(067)344-84-70

УПАКОВЩИК, мебельно-
му предприятию, м/р: низ 
пр. Поля или р-н ДМЗ, есть 
доставка для иногородних, 
з/п 12000-25000 грн., офи-
циальное оформление, поз-
вонить: +38(067)344-60-55 , 
+38(067)344-84-70

ПАКУВАЛЬНИК, з/п 10000 
грн., з/п 14000 грн., на склад 
посуду, умови: офіційне 
працевлаштування, своє-
часна виплата заробітної 
плати, адреса: район пр-ту 
І.Мазепи, вул. Кості Горді-
єнка, 12, зателефонувати: 
+38(067)560-44-62

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

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

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

Постійний підробіток, 3-4 
години на день (офіс). Дохід 
до 600 грн на день, т.099-
415-91-92, 098-827-49-87

ПРИБИРАЛЬНИК, вул. На-
бережна Перемоги, 56А, вул. 
Урицького, 6А, зателефону-
вати: +38(095)832-30-08

ПРИБИРАЛЬНИК, Запро-
шуємо до новенького магази-
ну! Адреса: пр. Д. Яворниць-
кого, 106, зателефонувати: 0 
800-30-13-31 , +38(096)110-
42-62

ПРИБИРАЛЬНИЦІ в офіс 
06.00-09.30, п’ятиденка 
верх пр. Поля («Славутич»), 
+38(067)223-16-18

ПРИБИРАЛЬНИЦІ в ТЦ на 
вул. Титова, 07.00-19.00 
або 07.00-21.00, 2\2 тел. 
+38(067)402-15-71

ПРИБИРАЛЬНИЦІ на сан-
вузли на вул. Титова 09.00-
21.00, 22 тел. +38(067)402-
15-71

ПРИБИРАЛЬНИЦІ та ПАР-
КУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ, з/п 
5500-6000 грн., деталі за 
номером тел. +38(067) 507-
94-95

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, двірники 
на вул. Калинова/Косіора, 
денні зміни, +38(067)214-85-
79

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, двірники 
у ТЦ на Підстанцію, 2\2ден-
ні та нічні зміни 08.00-20.00, 
телефонувати +38(067)549-
23-39

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, ДВІР-
НИКИ, у ТЦ на вул. Мали-
новського (Лівий берег, з’їзд 
з Нового мосту), 2/2 разное 
время, +38(067)214-85-79

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, нічні 
зміни у кінотеатрі вул. Ти-
това, 2/2 з 19.00-07.00 тел. 
+38(067)402-15-71

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ до 
спортклубу, 2\2 07.00-19.00 
(на вихідні з 08.00-19.00), 
вул. Сімферопольська, 
+38(067)223-16-18

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ на 
склад\офіс, вул. Малинов-
ського 5\2, оклад 7500 грн., 
+38(067)214-85-79

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, в супер-
маркет, з/п 6000 грн., графік 
– 2/2, деталі за номером, тел. 
+38(067) 233-80-23

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

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

РЕМОНТНИКИ дерев’я-
них піддонів, з/п от 18000 
грн., оплата своєчасно, без 
затримок, місце роботи: лі-
вий берег, зателефонувати: 
+38(063)350-17-82

РІЗНОРОБОЧИЙ, ЖСК 
«ПРОСПЕКТ», зателефону-
вати: +38(066)781-47-72

САНТЕХНІК, ЖСК «ПРО-
СПЕКТ», зателефонувати: 
+38(066)781-47-72

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

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

СТІКЕРУВАЛЬНИК, з/п 
9500 грн., з/п 14000 грн., на 
склад посуду, умови: офіцій-
не працевлаштування, сво-
єчасна виплата заробітної 
плати, адреса: район пр-ту 
І.Мазепи, вул. Кості Горді-
єнка, 12, зателефонувати: 
+38(067)560-44-62

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

Хороша робота для хоро-
шої людини за реальні гро-
ші+ премії за виконану ро-
боту потижнево. м. Дніпро, 
т.067-682-80-08

ШВЕЯ, позвонить: 
+38(098)000-56-20

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

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

ЭКСПЕДИТОР, ГОРЯЩАЯ 
ВАКАНСИЯ!, 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

ТЦ" Неоплаза"( )

Запрошуємо на роботу

Продавця

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

Охоронника

Касира

Пекаря
Кухаря

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

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

(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

Предприятию требуются:

(067)950-55-00

Бухгалтер

Оператор
станка лазерной
резки ЧПУ

Слесарь-
сварщик

порошковой
покраски

Маляр

БУХГАЛТЕР

ООО ПК “Могис” требуются:

(099)094-43-56

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

ШВЕЯ

СО ЗНАНИЕМ 1с

(098)000-56-20

Мебельному предприятию требуются:

Оббивщик
я

Упаковщик
Шве

(067)344-60-55
(067)344-84-70

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

З/п 12000-25000 грн.
официальное оформление
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ÐÎÁÎÒÀВакансії обласної служби зайнятості

Дніпровський міський 
центр зайнятості

За більш детальною ін-
формацією за кожною із 
наведених вакансій звер-
татися за телефоном 
(056)734-94-59, (067)755-50-
64.

АСИСТЕНТ ВЧИТЕЛЯ, з/п 6 
000 грн. Навантаження 25 го-
дин на місяць. Довідки за тел. 
(056)7349459.

ВАНТАЖНИК, з/п 12 000 
грн. Місце роботи: Самарсь-
кий район. За інформацією 
звертатись за телефоном 
(056)7349459.

ВИХОВАТЕЛЬ, з/п 6 200 грн. 
Вихователь групи продов-
женого дня. Довідки за тел. 
(056) 734-94-59.

ВИХОВАТЕЛЬ ЗАКЛАДУ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, з/п 
7 800 грн. Довідки за тел. 
(056)7349459.

ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТ-
НИХ ЗАСОБІВ, з/п 6 360 грн. 
Водій автотранспортних за-
собів (категорія «Д»). Управ-
ління пасажирськими автобу-
сами. Додаткова інформація 
за телефоном (056) 734-94-
58.

В Ч И Т Е Л Ь - Д Е Ф Е К Т О -
ЛОГ, з/п 6 500 грн. Додат-
кова інформація за тел. 
(056)7349660.

ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, з/п 6 
000 грн. 0,2 ставки. Здійснює 
роботу, спрямовану на мак-
симальну корекцію мовлен-
ня. Вивчає і фіксує динамику 
розвитку дітей. Довідки за 
тел. (056)7349459.

ВЧИТЕЛЬ-РЕАБІЛІТОЛОГ, 
з/п 6 000 грн. Довідки за тел. 
(056)7349459.

ДВІРНИК, з/п 6 200 грн. Міс-
це роботи Соборний  район, 
набережна Перемоги. За-
безпечення робочим одягом 
та взуттям. Прибирання за-
кріпленої території, в осінній 
період підмітання і винесен-
ня опалого листя. У зимовий 
період очищення від снігу і 
льоду тротуарів та пішохід-
них доріжок, під час ожеледи-
ці посипання піском доріжок. 
Інформація  за телефоном 
(056)734-96-56.

ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРНИК, 
з/п 8 542 грн. Додаткова ін-
формація за тел. 067-755-50-
64 відділ рекрутингу.

ЕЛЕКТРОМЕХАНІК ДІЛЬНИ-
ЦІ, з/п 12 444 грн. Дільниця 
Вокзальна-Покровська. За-
безпечення справного ста-
ну, безаварійної та надійної 
роботи пристроїв і облад-
нання СЦБ. Довідки за тел. 
(056)7349459.

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК БУ-
ДІВЕЛЬНИЙ, з/п 6 500 грн. 
Роботи по влаштуванню зов-
нішніх мереж електропоста-
чання. Прокладка КЛ, ПЛ, ре-
конструкція, будівництво ТП. 
Монтаж силового обладнан-
ня. Знання норм та правил 
виконання електромонтаж-

них робіт. Знання НД( ПУЕ, 
ПТЕ, ПБЕЕП). Відрядження 
по Дніпропетровській області. 
Довідки за тел. (056)7349459.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕ-
МОНТУ ТА ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТ-
КУВАННЯ, з/п 12 000 грн. 
Обслуговування та ремонт 
устаткування, утримання 
устаткування в робочому 
стані. Знання методики на-
лаштування верстатів для 
обробки деревини з чис-
ловим програмним управ-
лінням. Інформація за тел. 
(056)7349458.

ІНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗ-
КУ, з/п 6 300 грн. Забезпечує 
надійну та якісну роботу тех-
нічних засобів електрозв’язку. 
Здійснює технічне обслугову-
вання та ремонт апаратури, 
комутаційного  обладнання 
електрозв’язку. Можливість 
надання КЕВ. Довідки за тел. 
(056)7349459.

ІНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, з/п 9 
080 грн. Досвід роботи в га-
лузі гумо-технічних виробів, 
технологія виготовлення 
гумо-технічних виробів. До-
даткова інформація за тел. 
(056)7349660.

КАСИР (на підприємстві, в 
установі, організації), з/п 6 
000 грн. Касир на підприєм-
стві - прибуткові-видаткові 
касові ордера, клієнт-банк, 
робота з касовим апаратом, 
авансові звіти, знання про-
грами 1С. Юлія Олегівна: 
(067)7555064.

КЕРІВНИК ГУРТКА, з/п 6 200 
грн. Знання англійської мови. 
Довідки за тел. (056)7349459.

КЕРІВНИК МУЗИЧНИЙ, з/п 
6 000 грн. Працювати на 
0,8 окладу. Довідки за тел. 
(056)7349459.

КОНДИТЕР, з/п 6 000 грн. 
2 через 2. Довідки за тел. 
(056)7349459.

КОНТРОЛЕР ГАЗОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА, з/п 8 400 
грн. Забезпечення населення 
інформацією з обліку та роз-
рахунків за газ, попереджати 
абонентів про наявність у них 
заборгованості за газ, веден-
ня дій, спрямованих на збіль-
шення проплати за газ, вияв-
лення самовільного переоб-
ладнання газових приладів, 
зняття показників лічильни-
ка. Додаткова інформація за 
тел. (056)7349660.

ЛАБОРАНТ (ВЕТЕРИНАР-
НА МЕДИЦИНА), з/п 6 000 
грн. Патоморфологійний від-
діл. Підготовка лабораторно-
го посуду,середовищ, реак-
тивів, витратних матеріалів 
для паразитологічних дослід-
жень. Інформація за телефо-
ном (056)734-96-56.

ЛАБОРАНТ (МЕДИЦИНА), 
з/п 8 000 грн. Робота у медич-
ній лабораторії,Довідки за 
тел.(056)7349459.

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИ-
КИ-СІМЕЙНИЙ ЛІКАР, з/п 10 
800 грн. Додаткова інформа-
ція за телефоном (056)734-
94-59.

ЛІКАР-НЕВРОЛОГ ДИТЯ-
ЧИЙ, з/п 6 000 грн. Надання 
медичної допомоги дітям, 
які перебувають в закладі 
по догляду із забезпечен-
ням проживання. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.

ЛІКАР-ПЕДІАТР, з/п 6 000 
грн. За інформацією (056) 
734 94 59.

ЛІКАР-СТОМАТОЛОГ-ТЕРА-
ПЕВТ, з/п 6 000 грн. Сучасні 
методи лікування. Довідки за 
тел. (056)7349459.

ЛІФТЕР, з/п 6 000 грн. Графік 
роботи 1/1. Довідки за тел. 
(056)7349459.

ЛОГОПЕД, з/п 7 000 грн. Ло-
гопед (056)734-94-59.

МАЛЯР, з/п 14 000 грн. Го-
тує поверхню вантажного 
вагона до фарбування. Ґрун-
тує і фарбує вантажний ва-
гон. Виготовляє і наносить 
трафарети. Довідки за тел.
(056)7349459.

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТО-
РА ОДНОКОВШОВОГО, з/п 
15 000 грн. За інформацією 
(056) 734 94 59.

МАШИНІСТ ЕКСТРУДЕР, з/п 
10 000 грн. Налагодження 
екструдера. Приготування 
композиції. Регулювання тех-
нологічних параметрів проце-
су екструзії. підготовка соди 
або тальку для опудрювання. 
Чистка та змазування екстру-
дера. Транспортування виго-
товлених виробів у встанов-
лене місце. Довідки за тел. 
(056)7349459.

МАШИНІСТ КРАНА (КРАНІВ-
НИК), з/п 13 000 грн. Ма-
шиніст мостового крану. 
Довідки -Андрій Петрович: 
(067)7555064.

МАШИНІСТ КРАНА АВТО-
МОБІЛЬНОГО, з/п 11 600 грн. 
Керування автомобільним 
краном під час монтажних 
робіт середньої складності, 
за потреби працювати на ав-
товишці, тракторі, водієм. До-
даткова інформація за тел. 
(056)7349660.

МЕХАНІК З РЕМОНТУ 
ТРАНСПОРТУ, з/п 7 000 грн. 
Виробництво спецтехніки, 
збірка редукторів та вузлів, 
налагодження мехвнізмів. 
Додаткова інформація за те-
лефоном (067)755-50-64 від-
діл рекрутингу.

МОНТАЖНИК, з/п 9 000 грн. 
Монтажник металоконструк-
цій, вахтовий метод роботи, 
робота на будівельних май-
данчиках, мати досвід робо-
ти на будівництві. Довідки за 
тел. (056)7349459.

НАЧАЛЬНИК ЛАБОРАТОРІЇ 
(НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ , 
ДОСЛІДНОЇ ТА ІН.), з/п 12 
100 грн. Керівництво лабо-
раторією. Технологія гуми. 
Досвід роботи в галузі гумо-
технічних виробів, розробки 
рецептур гумових сумішей, 
технологія виготовлення ГТВ, 
гарантування темінів збері-
гання і експлуатації ГТВ. До-
даткова інформація по тел. 
(056)734-96-60.

ОББИВАЛЬНИК МЕБЛІВ, 
з/п 15 000 грн. Учень обби-
вальника м’яків меблів  та 
заготівлі каркасів. Додатко-
ва інформація за тел. 067-
755-50-64 (Ірина Леонідівна 
відділ рекрутингу)  та 067-
56-309-15.

ОЗЕЛЕНЮВАЧ, з/п 15 400 
грн. Роботи по благоустрою 
(висаджувати та доглядати 
кущі, дерева, квіти та інш.) 
у парках, площах, клумбах  
міста. Додаткова інформа-
ція за тел. (056)7349660.

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНІ, з/п 
6 000 грн. Оператор котель-
ні 3 розряду.»Посвідчення 
про право виконання робіт з 
підвищеною небезпекою», з 
відміткою 2021р. ПБСГ НПА-
ОП 0.00-1.76-15, НПАОП 
0.00-1.81-18.  Витяг з Прото-
колу про перевірку знань з 
охорони праці. СЕРТИФІКАТ 
про повну вакцинацію від  
COVID-19 або про 1-у дозу 
вакцинації. Центральна ко-
тельня середнього тиску, ко-
тельня низького тиску. Довід-
ки за тел.(056)7349459.

ПЕДАГОГ СОЦІАЛЬНИЙ, 
з/п 6 000 грн. Забезпечує 
соціально-педагогічний су-
провід студентської молоді. 
Довідки за тел.(056)7349459.

ПЕДАГОГ-ОРГАНІЗАТОР, 
з/п 7 000 грн. Довідки за тел. 
(056)7349459.

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК, з/п 
10 000 грн. Довідки за тел. 
(056)7349459.

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ (ІНСПЕК-
ТОР) ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖ-
БИ, з/п 12 000 грн. Поліцей-
ський або інспектор сектору 
реагування патрульної полі-
ції. Забезпечення публіч-
ного порядку на території 
реагування, здійснення за-
ходів спрямованих на роз-
криття злочинів  по горячим 
слідам, контроль за станом 
дорожньої інфраструктури. 
Додаткова інформація за 
тел.0977537567.

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ, 
з/п 6 000 грн. 0,5 ставки + 
надбавки. Довідкова інфор-
мація по телефону: (056)734-
96-60.

РОБІТНИК З КОМПЛЕКС-
НОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Й РЕМОНТУ БУДИНКІВ, з/п 
6 000 грн. Довідки за тел. 
(056)7349459.

РОЗПОДІЛЮВАЧ РОБІТ, з/п 
6 000 грн. За додатковою 
інформацією звертатись до 
відділу рекрутингу за теле-
фоном 067 755 50 64.

САНІТАР (ВЕТЕРИНАРНА 
МЕДИЦИНА), з/п 6 000 грн. 
Патоморфологічний відділ. 
Інформація за телефоном 
(056)734-96-56.

СЕКРЕТАР, з/п 6 000 грн. 
Секретар-друкарка. Друкує 
за вказівкою керівника різні 
матеріали, веде діловодство, 
приймає кореспонденцію, 
здійснює її систематизацію, 
організовує приймання відві-
дувачів. Ведення номенкла-
тури справ, журналів вхідної 

та вихідної документації та 
інше. Володіння WPN of-
fice. Power Point. Access. 
Any Desk. Zoom. ABBYY Fi-
neReader. Довідки за тел. 
(056)7349459.

СЕСТРА МЕДИЧНА (БРАТ 
МЕДИЧНИЙ) СТАЦІОНА-
РУ, з/п 6 000 грн. Відділення 
травматології довідки за те-
лефоном (056)734-94-59.

СКЛАДАЛЬНИК СКЛОПА-
КЕТІВ, з/п 6 100 грн. Скла-
дання склопакетів згідно із 
завданням, заготівля рамок 
для склопакетів, постановка 
склопакетів на сушку. місце 
роботи: вул. Молодогвардей-
ська, (056)7349656.

СЛЮСАР З МЕХАНОСКЛА-
ДАЛЬНИХ РОБІТ, з/п 7 000 
грн.  Додаткова інформація 
за телефоном (067)755-50-64 
відділ рекрутингу.

СЛЮСАР З РЕМОНТУ ТА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ СИ-
СТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА 
КОНДИЦІЮВАННЯ, з/п 12 
147 грн. За більш деталь-
ною інформацією зверта-
тися до відділу рекрутингу 
(067)7555064.

СЛЮСАР ІЗ СКЛАДАННЯ 
МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУК-
ЦІЙ, з/п 15 000 грн. ОБОВ’ ЯЗ-
КОВО телефонувати перед 
відвідуванням підприємства. 
Довідки за тел.(056)7349459. 
Виконує ремонт, монтаж, де-
монтаж, випробування, ре-
гулювання і налагодження 
особливо складного устат-
кування, агрегатів і машин 
і здає їх після ремонту. За 
більш детальною інформа-
цією звертатися до відділу 
рекрутингу (067)7555064.

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВ-
ТОМОБІЛІВ, з/п 12 000 грн. 
Розбір легкових автомобілів, 
можливо без кваліфікації. До-
даткова інформація за тел. 
067-755-50-64 відділ рекру-
тингу.

СЛЮСАР-ІНСТРУМЕНТАЛЬ-
НИК, з/п 6 850 грн.  Додат-
кова інформація за тел. 067-
755-50-64 відділ рекрутингу.

СТАТИСТИК МЕДИЧНИЙ, 
з/п 6 000 грн. Довідки за тел. 
(056)7349459.

СТРОПАЛЬНИК, з/п 11 000 
грн. Робота на металобазі р-н 
Північного авторинку. Довідки 
за тел.(056)7349459.

ТЕХНІК-БУДІВЕЛЬНИК, з/п 6 
200 грн. Будівельник. Якісне 
виконання робіт та у встанов-
ленні строки. Довідки за тел. 
(056)7349459.

ТОКАР-РОЗТОЧУВАЛЬНИК, 
з/п 16 000 грн. Довідкова ін-
формація за тел. 734-94-59.

ТРЕНЕР-ВИКЛАДАЧ З 
ВИДУ СПОРТУ (СПОРТИВ-
НОЇ ШКОЛИ, СЕКЦІЇ І Т. ІН.), 
з/п 6 550 грн. Тренер-викла-
дач -»Шашки» (не нижче 1 
спортивного розряду). З/п+-
надбавки, які залежать від 
стажу, звання і т.д. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.


