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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

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

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)(

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

ЭКСПЕДИТОР
Hyndai Ex8

Работа в 2 смены: с 4.00 до 14.00
с 20.00 до 4.00

З/ : т 000 грн.П о 22

м/р: ул. Байкальская, 4

Официальное
оформление

на наше грузовое авто

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

ВОДИТЕЛЬ-

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

Будівельному підприємству потрібні:

- (монтажники сталевих

-

БЕТОНЯРИ

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ
- ЕЛЕКТРОГАЗОЗВАРЮВАЛЬНИКИ

+38(050)866-45-13

З/П по співбесіді з керівником
майданчика будівельної ділянки

та залізобетонних виробів)

Требуются:

ÂÎÄÈÒÅËÈ
официальное трудоустройство

097-916-78-70

кат. Е

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)

5 2 6 15 3 или 1 3 7 7 00/ с :00 до : 0 / с :00 до :
ЗП 8100 грн (на руки)

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

ÊÀÑÑÈÐÛ

ãîðÿ÷åãî è ìÿñíîãî öåõà

5 2 7 16 0
62

/ с :00 до : 0
ЗП 00 грн (на руки)

Можно без опыта,
обучаем!

Стабильная высокаязаработная плата!шаурмисты
На постоянную работу требуются

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

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

Редакция газеты
“Новая работа”

Вітаємо з Новим роком!
Нехай ваші мрії збуваються,

а кожен день приносить радість,
яскраві враження та дивовижні емоції.

Бажаємо вам веселощів та гарного настрою!

Вітаємо з Новим роком!
Нехай ваші мрії збуваються,

а кожен день приносить радість,
яскраві враження та дивовижні емоції.

Бажаємо вам веселощів та гарного настрою!

Редакція газети
«Нова робота»
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БУХГАЛТЕР, позвонить: 
+38(099)094-43-56

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

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 З РОБОТИ ІЗ 
ЗАМОВНИКАМИ, робота 
на виробництві, р-н «Нова 
Лінія» ж/м Тополя, офіційне 
працевлаштування, оплата 
15 000 грн., зателефонувати: 
+38(099)142-79-68

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

11

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

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 Донецько-
го шосе, зателефонувати: 
+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

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

КАССИРЫ, в столовую. 
Левый берег, ул. Каштано-
вая, 35, находимся на тер-
ритории завода Интерпайп 
НТЗ. График 5/2 с 7:00 до 
16:00. 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

МОНТАЖНИК ФАСАДНЫХ 
ПОДЪЕМНИКОВ, есть об-
учение, зарплата - выше 
рынка, место работы: 12 
- квартал, р-н ДК Шинник, 
официальное оформление, 
отсутствие вредных привы-
чек, тел., вайбер, телеграмм 
-+38(067)313-55-30  

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

СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ, есть обучение, 
зарплата - выше рынка, ме-
сто работы: 12 - квартал, 
р-н ДК Шинник, официаль-
ное оформление, отсут-
ствие вредных привычек, 
тел., вайбер, телеграмм 
-+38(067)313-55-30  

СТРОПАЛЬЩИК, есть об-
учение, зарплата - выше 
рынка, место работы: 12 
- квартал, р-н ДК Шинник, 
официальное оформление, 
отсутствие вредных привы-
чек, тел., вайбер, телеграмм 
-+38(067)313-55-30  

ШАУРМИСТЫ, вакансии 
открыты в день и в ночь, 
график работы: 2/2, 3/3, тре-
бования: ответственность, 
чистоплотность, вежливость! 
Можно без опыта, обучаем! 
Стабильная высокая зара-
ботная плата! Позвонить: 
+38(063)860-66-19

01

АДМИНИСТРАТОР ГОСТИ-
НИЦЫ, компания предла-
гает: гибкий график работы, 
своевременную оплату тру-
да, бесплатные обеды, поз-
вонить: +38(067)611-13-23

02

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 СТОЛЯР-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ, на де-
р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е е 
производство, позвонить: 
+38(067)485-52-88

ЧЕРТЁЖНИК, на дере-
вообрабатывающее про-
изводство, позвонить: 
+38(067)485-52-88

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

ÒÎÐÃ²ÂËß

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Водител погрузчика
Кузнец
Оператора станка ЧПУ
Разнорабоч

я
а (горячая, холодная штамповка)

его

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.

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

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

(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

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

Швейному производству
требуются:

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

ШВЕЯ

УТЮЖИЛЬ ИЦАЩ

Срочно требуются

Водители

кат. В,С

050-713-20-04
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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-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, Січеславська набе-
режна, 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

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.

12

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

КАСИР-ОЦІНЮВАЧ, в лом-
бард, з/п 13 500-16 000 грн., 
р-н роботи: м. Дніпро, графік 
роботи: подобовий (1/2), ден-
ний (4/2), зателефонувати: 
+38(096)461-81-69

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

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

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

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

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

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

ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ, з/п 
висока, офіційне працевлаш-
тування, зателефонувати: 
+38(093)406-59-87 , Михай-
ло, +38(067)506-91-26 , Мак-
сим

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

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

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

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

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

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

Компания предлагает:
- гибкий график работы
- своевременную

оплату труда
- бесплатные обеды 067-611-13-23

Приглашаем на работу:

Технолога
пищевой пром шленностиы

Вокалиста караоке

Официанта

Повара

Повара суши

Администратора
гостиницы

Кондитерському виробництву
на постійну роботу потрібні

Місце роботи: ж/м Західний

0 - - -66 486 77 13

Електро-
имеханік

Водій
неповна зайнятість

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ В СУПЕРМРКЕТ:

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ

Деталі за номером тел. (067)507-94-95, (067)233-80-23

та

ПАРКУВАЛЬНИКА
ВІЗКІВ з/п грн.

5500 - 6000з/п грн.
5500 - 6000
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сменный, официальное тру-
доустройство, обучаем, г. 
Днепр, пр. А. Поля, 59, поз-
вонить: +38(067)561-38-39 , 
Константин

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

14

АВТОМАЛЯР, на СТО, на 
постiйну роботу, зателефо-
нувати: +38(050)340-22-00

АВТОСЛЮСАР, на СТО, на 
постiйну роботу, зателефо-
нувати: +38(050)340-22-00

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 Е, офи-
циальное трудоустройство, 
позвонить: +38(097)916-78-
70

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

ВОДИТЕЛЬ (неполная заня-
тость), кондитерскому произ-
водству на постоянную рабо-
ту, м/р: ж/м Западный, позво-
нить: +38(066)486-77-13

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
оплата: два раза в месяц 
(аванс, зарплата), адрес: г. 
Днепр, ул. Мичурина, 9, об-
ращаться в рабочие дни с 
9.00 до 17.00, тел. (067)534-
39-37

ВОД И Т Е Л Ь - Э К С П Е Д И -
ТОР, на наше грузовое авто 
Hyndai EX8, работа в 2 сме-
ны: с 4.00 до 14.00 и с 20.00 
до 4.00, з/п от 22000 грн., 
официальное оформление, 
м/р: ул. Байкальская, 4, по-
звонить: +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 категорії С, Е на 
вантажне авто 20 Т. Вимо-
ги: пунктуальність, ста-
ранність, без шкідливих 
звичок. Мождиве навчан-
ня. Деталі по телефону, т. 
+38(063)796-64-69

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 и мясно-
го цеха, в столовую. Левый 
берег, ул. Каштановая, 35, 
находимся на территории 
завода Интерпайп НТЗ. Гра-
фик 5/2 с 6:00 до 15:30 или 
1/3 с 7:00 до 7:00. Условия: 
Бесплатное питание; Выпла-
та ЗП 2 раза в месяц. ЗП 
9200 грн. (чистыми), звоните 
+38(067)552-33-46 , Влада

ПОВАР СУШИ, компания 
предлагает: гибкий график 
работы, своевременную 
оплату труда, бесплат-
ные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

ПОВАР, компания предла-
гает: гибкий график работы, 
своевременную оплату тру-
да, бесплатные обеды, поз-
вонить: +38(067)611-13-23

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

Простий, стабільний під-
робіток для всіх бажаючих 
(3-4 години в день), до 600 
грн. в день, т.095-923-90-50, 
063-461-48-32

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

ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ком-
пания предлагает: гибкий 
график работы, своевре-
менную оплату труда, бес-
платные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

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

ШАУРМИСТЫ, вакансии 
открыты в день и в ночь, 
график работы: 2/2, 3/3, тре-
бования: ответственность, 
чистоплотность, вежливость! 
Можно без опыта, обучаем! 
Стабильная высокая зара-
ботная плата! Позвонить: 
+38(063)860-66-19
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КЛАДОВЩИК, з/п от 12 000 
грн., график работы по-

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

РИХТУВАЛЬНИК, на СТО, 
на постiйну роботу, зате-
лефонувати: +38(050)340-
22-00

РІЗНОРОБОЧИЙ, на СТО, 
на постiйну роботу, зате-
лефонувати: +38(050)340-
22-00

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

УЧЕНЬ АВТОМАЛЯРА, на 
постiйну роботу, зателефо-
нувати: +38(050)340-22-00

15

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

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 
оплата: два раза в месяц 
(аванс, зарплата), адрес: г. 
Днепр, ул. Мичурина, 9, об-
ращаться в рабочие дни с 
9.00 до 17.00, тел. (067)534-
39-37

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

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

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

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ
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( , )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

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

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

066-005-67-51

-Рабочие

-Грузчик

-Оператор экструдера

на производство

Предприятию требуются:

Без вредных привычек

На деревообрабатывающее
производство требуются:

СБОРЩИК МЕБЕЛИ

КОНСТРУКТОР
столярных изделий

МАЛЯР

067-485-52-88

СТОЛЯР

ЭЛЕКТРИК

Чертёжник

ЭКСПЕДИТОР
Hyndai Ex8

Работа в 2 смены: с 4.00 до 14.00
с 20.00 до 4.00

З/ : т 000 грн.П о 22

м/р: ул. Байкальская, 4

Официальное
оформление

на наше грузовое авто

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

ВОДИТЕЛЬ-

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

Рекламному агентству
на постоянную работу

требуются

с опытом работы

068-783-05-86

по наружной рекламе
МАКЕТЧИКИ

р-н: ул. Титова

з/п 700-800 грн в день
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РАЗНОРАБОЧИЙ, оплата: 
два раза в месяц (аванс, 
зарплата), адрес: г. Днепр, 
ул. Мичурина, 9, обращать-
ся в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, тел. (067)534-39-37

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. Гнучкий графік. Вік 
не обмежений. До 10 тис. 
грн, т.050-573-61-29

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

СБОРЩИК МЕБЕЛИ, на 
деревообрабатывающее 
производство, позвонить: 
+38(067)485-52-88

СБОРЩИК МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ, есть обучение, 
зарплата - выше рынка, ме-
сто работы: 12 - квартал, 
р-н ДК Шинник, официаль-
ное оформление, отсут-
ствие вредных привычек, 
тел., вайбер, телеграмм 
-+38(067)313-55-30  

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

СЛЮСАР із підготовки ме-
талевих виробів, робота на 
виробництві, р-н «Нова Лі-
нія» ж/м Тополя, офіційне 
працевлаштування, оплата 
10000-12000 грн., зателефо-
нувати: +38(099)142-79-68

ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВ-
ЩИКИ, ГОРЯЩАЯ ВАКАН-
СИЯ!, з/п до 15 000 грн., ме-
сто работы: Левый берег, ж/м 
Фрунзенский, +38(067)632-
94-99 вайбер, +38(066)115-
60-65, Мария

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

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, сапожники 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

КУЗНЕЦ (ГОРЯЧАЯ, ХО-
ЛОДНАЯ ШТАМПОВКА) , 
оплата: два раза в месяц 
(аванс, зарплата), адрес: г. 
Днепр, ул. Мичурина, 9, об-
ращаться в рабочие дни с 
9.00 до 17.00, тел. (067)534-
39-37

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 із фарбування ме-
талевих виробів, робота на 
виробництві, р-н «Нова Лі-
нія» ж/м Тополя, офіційне 
працевлаштування, оплата 
15 000 грн., зателефонувати: 
+38(099)142-79-68

МАЛЯР, на деревообраба-
тывающее производство, по-
звонить: +38(067)485-52-88

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

МОНТАЖНИК ФАСАДНЫХ 
ПОДЪЕМНИКОВ, есть об-
учение, зарплата - выше 
рынка, место работы: 12 
- квартал, р-н ДК Шинник, 
официальное оформление, 
отсутствие вредных привы-
чек, тел., вайбер, телеграмм 
-+38(067)313-55-30  

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 СТАНКА ЧПУ, 
оплата: два раза в месяц 
(аванс, зарплата), адрес: г. 
Днепр, ул. Мичурина, 9, об-
ращаться в рабочие дни с 
9.00 до 17.00, тел. (067)534-
39-37

ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА, 
без вредных привычек, по-
звонить: +38(066)005-67-51

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).

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ЛИНИИ, гра-
фик работы: 2 день/2 ночь, 
4 выходных, позвонить: 
+38(067)569-76-34

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОД-
СТВО, без вредных привы-
чек, позвонить: +38(066)005-
67-51

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

Запрошуємо на роботу
пр. Геро в (ж/м Перемога, 4ї , 2 )

0 - -( )66 108 81 78

Продавця
Пекаря
Охоронника
Касир ві

Запрошуємо на роботу

( . , )вул Панікахи 15

06 - - -6 112 86 65

Касира
Продавця
Вантажника

Запрошуємо на роботу

Продавця

Звертатися за тел.

вул. 20 рок в Перемоги, 43Дi
і(Придн провськ)

0 3-145-22 879 -

Старшого
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)(
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ÐÎÁÎÒÀ
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, на деревообраба-
тывающее производство, по-
звонить: +38(067)485-52-88

СТРОПАЛЬЩИК, есть об-
учение, зарплата - выше 
рынка, место работы: 12 
- квартал, р-н ДК Шинник, 
официальное оформление, 
отсутствие вредных привы-
чек, тел., вайбер, телеграмм 
-+38(067)313-55-30

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИК, на деревообра-
батывающее производство, 
позвонить: +38(067)485-52-
88

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ, кон-
дитерскому производству 
на постоянную работу, м/р: 
ж/м Западный, позвонить: 
+38(066)486-77-13
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БЕТОНЯРИ (монтажники 
сталевих та залізобетон-
них виробів) , будівельному 
підприємству, з/п по співбесі-
ді з керівником майданчика 
будівельної дільниці, зателе-
фонувати: +38(050)866-45-
13

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ, бу-
дівельному підприємству, 
з/п по співбесіді з керівни-
ком майданчика будівель-
ної дільниці, зателефону-
вати: +38(050)866-45-13 
ЕЛЕК ТРОГАЗОЗВАРЮ-
ВАЛЬНИКИ, будівельному 
підприємству, з/п по співбе-
сіді з керівником майданчика 
будівельної дільниці, зателе-
фонувати: +38(050)866-45-
13
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МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, для 
работы в службе охраны, 
на постоянную работу, в 
новый жилой комплекс - з/п 
от 750 до 1000 грн./сутки, 
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

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

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-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

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

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

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

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

БУХГАЛТЕР

ООО ПК “Могис” требуются:

(099)094-43-56

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

ШВЕЯ

СО ЗНАНИЕМ 1с

(098)000-56-20

Предприятию требуются:

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

м/р: с. Партизанское,
Днепровский район

доставка транспортом
предприятия

ВОДИТЕЛЬ
погрузчика

РАБОЧИЙ
на линию

Ïðîäàâöÿ

Запрошуємо на роботу:

( )Донецьке шосе

066-1 - -03 10 12

Êóõàðÿ

Êàñèðà

Îõîðîíöÿ

МОНТАЖНИК
фасадных подъемников

067-446-13-13, Вайбер, Телеграмм

есть обучение
зарплата - выше рынка
место работы:
12 квартал, р-н ДК Шинник
официальное оформление
отсутствие вредных привычек

СБОРЩИК

СТРОПАЛЬЩИК
металлоконструкций
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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

№50(765) 22.12.21-11.01.22

+38(099)364-67-73

ВОКАЛИСТ КАРАОКЕ, ком-
пания предлагает: гибкий 
график работы, своевре-
менную оплату труда, бес-
платные обеды, позвонить: 
+38(067)611-13-23

ГРУЗЧИК, без вредных 
привычек, позвонить: 
+38(066)005-67-51

ГРУЗЧИКИ, время: с 8.00 
до 20.00, 4/4, позвонить: 
+38(067)569-76-34

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

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

ЗАПРАВНИКИ, з/п висо-
ка, офіційне працевлаш-
тування, зателефонувати: 
+38(093)406-59-87 , Михай-
ло, +38(067)506-91-26 , Мак-
сим

ИСТОПНИК, р-н 12 Квартал, 
позвонить: +38(067)569-76-
34

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

КАСИР-ОЦІНЮВАЧ, в лом-
бард, з/п 13 500-16 000 грн., 
р-н роботи: м. Дніпро, графік 
роботи: подобовий (1/2), ден-
ний (4/2), зателефонувати: 
+38(096)461-81-69

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

МАКЕТЧИКИ по наружной 
рекламе, с опытом работы, 
з/п 700-800 грн в день, 
р-н: ул. Титова, позвонить: 
+38(068)783-05-86

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

ОПЕРАТОРИ-КАСИРИ, з/п 
висока, офіційне працевлаш-
тування, зателефонувати: 
+38(093)406-59-87 , Михай-
ло, +38(067)506-91-26 , Мак-
сим

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

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 но-
мером тел. +38(067) 507-94-
95, +38(067) 233-80-23

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

РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОД-
СТВО, без вредных привы-
чек, позвонить: +38(066)005-
67-51

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

РАЗНОРАБОЧИЕ, гра-
фик работы: 2 день/2 ночь, 
4 выходных, позвонить: 
+38(067)569-76-34

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

РАЗНОРАБОЧИЙ, оплата: 
два раза в месяц (аванс, 
зарплата), адрес: г. Днепр, 
ул. Мичурина, 9, обращать-
ся в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, тел. (067)534-39-37

РІЗНОРОБОЧИЙ В ЦЕХ. 
Розбірка, навантаження, 
розвантаження. Вівто-
рок-Субота, 8-годинний 
робочий день. Верх пр. Пе-
тровського. ЗП від 500 грн./
зміна, т. +38(097)338-48-56

РІЗНОРОБОЧИЙ, на СТО, 
на постiйну роботу, зате-
лефонувати: +38(050)340-
22-00

СБОРЩИК МЕБЕЛИ, на 
деревообрабатывающее 
производство, позвонить: 
+38(067)485-52-88

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

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, з/п 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

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

СДАМ В АРЕНДУ
АВТОМОБИЛЬ

067-632-62-54

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

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

іВод я

«АвтоНова-Д» приглашает:

КЛАДОВЩИКА

г. Днепр, пр. А. Поля, 59
+38(067)561-38-39, Константин

з/п от 12 000 грн.

график работ посменн йы ы

официальное трудоустройство

обучаем
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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 ВИХОВАТЕЛЯ 
закладу дошкільної освіти, 
з/п 7 200 грн. Додатко-
ва інформація за телефо-
ном:(056)7349660.

БРИГАДИР (звільнений) з по-
точного утримання й ремонту 
колій та штучних споруд, з/п 
17 000 грн. Робота у СП «Ниж-
ньодніпровська дистанція 
колії» за адресою вул. Моло-
догвардійська,81-б. Довідки 
за телефоном:(056)7349459.

ВИКЛАДАЧ закладу про-
фесійної (професійно-тех-
нічної) освіти, з/п 12 000 грн. 
Викладач фізики. Додатко-
ва інформація за телефо-
ном:(056)734-96-60.

ВИКОНАВЕЦЬ РОБІТ, з/п 10 
000 грн. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

ВИХОВАТЕЛЬ ЗАКЛАДУ до-
шкільної освіти, з/п 8 000 грн. 
Довідки за телефоном:(056) 
734 9459.

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, з/п 
15 000 грн. Досвід роботи у 
бюджетній сфері, освітні за-
клади, матеріаліст, заробітна 
плата, взаємодія з обласним 
казначейством. Довідки за те-
лефоном:(056)7349459.

ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР, з/п 12 
453 грн. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ, з/п 9 
000 грн. Повинен мати від-
повідні посвідчення допуску 
по електробезпеці 4 рівня, 
робота на будівельних май-
данчиках, Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕ-
МОНТУ ТА ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ АПАРАТУРИ ТА 
ПРИСТРОЇВ ЗВ’ЯЗКУ, з/п 7 
776 грн. Монтаж, обслугову-
вання та ремонт апаратури 
та пристроїв зв язку. Місце 
роботи:Самарський район, 
СП «Дистанція сигналізації та 
зв язку Нижньодніпровськ-Ву-
золї». вул.Залізноводсь-
ка,1-а. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕ-
МОНТУ ТА ОБСЛУГОВУ-
ВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУ-
ВАННЯ, з/п 7 000 грн. Довідки 
за телефоном:(056)7349459.

ЕНЕРГЕТИК, з/п 14 580 грн. 
Складання документації 
відповідно до вимог ПТЕ-
ЕС і ПБЕЕС. Проведення 
техогляду електроустано-
вок, виконання графіків ППР 
електроустановок та газових 
установок. Наявність 5 групи 
електробезпеки. Довідки за 
телефоном:(056)7349459.

ЗАВІДУВАЧ (НАЧАЛЬНИК) 
СЕКТОРУ, з/п 9 900 грн. Заві-

дувач сектору автоматизації 
та обробки інформації відділу 
виплати усіх видів соціальної 
допомоги та компенсації. До-
даткова інформація за теле-
фоном:(056) 734-94-59.

ЗАВІДУВАЧ ВИРОБНИ-
ЦТВА, з/п 9 000 грн. Завіду-
вач шкільної столової. Кон-
троль приготування їжі. Керу-
вання столовою. Довідки за 
телефоном:(056)7349459.

ЗАВІДУВАЧ ЗАЛУ, з/п 16 400 
грн. Завідувач керуючого ма-
газином- звідувач овочевим 
відділом та гастрономії. Здій-
снює контроль за ввіреними 
підрозділами, а саме за стро-
ками та викладкою товарів. 
Більш детальна інформація 
за телефоном: +38(067)755-
50-64 (відділ рекрутингу). 
Тел.099-508-32-38 менеджер 
з персоналу Вікторія.

ЗАМІРНИК, з/п 8 500 грн. 
Замірник проводить вимірю-
вання колісних пар. Готові 
прийняти працівника без 
досвіду роботи. Вимоги: від-
повідальність, уважність. 
Довідки за телефоном: 
(056)7349459.

ІНЖЕНЕР З ОХОРОНИ ПРА-
ЦІ, з/п 7 774,4 грн. Прави-
ла внутрішнього трудового 
розпорядку, посадова інструк-
ція. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)734-94-59.

ІНЖЕНЕР З ПОЖЕЖНОЇ 
БЕЗПЕКИ, з/п 7 800 грн. 
Здійснює контроль за по-
жежною безпекою приміщень 
закладів культури. Додатко-
ва інформація за телефо-
ном:(056)7349660.

КЕРІВНИК ЧАСТИНИ (лі-
тературно-драматургічної, 
музичної), з/п 18 262 грн. 
Формує репертуар театру, 
підбирає літературний ма-
теріал та організовує кон-
сультації спеціалістів, прово-
дить роботу з драматургами, 
редагує тексти і лібретто 
творів, редагує всі рекламні 
видання. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

КОНТРОЛЕР ЯКОСТІ, з/п 8 
000 грн. Ведення вхідного 
контролю якості сировини та 
матеріалів. Ведення міжопе-
раційного контролю якості 
продукції. Приймання з ви-
робництва партій готової про-
дукціі. Ведення обліку продук-
ції неналежної якості а також 
рекламацій від користувачів. 
Знання технологічного про-
цесу виготовлення корпусних 
меблів. За додатковою інфор-
мацією звертатись до відділу 
рекрутингу за телефоном: 
067 755 50 64. (Андрій Жу-
ренко).

КРЕСЛЯР, з/п 6 782 грн. 
Складати схеми, специфіка-
ції, різні відомості і таблиці. 
Додаткова інформація за те-
лефоном:(056)7349459.

ЛИЦЮВАЛЬНИК-ПЛИТОЧ-
НИК, з/п 9 000 грн. Вахто-
вий метод роботи, робота на 
будівельних майданчиках, 
мати досвід роботи на будів-
ництві. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459. 

ЛІКАР ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИ-
КИ-СІМЕЙНИЙ ЛІКАР, з/п 10 
200 грн. Лікар загальної прак-
тики-сімейний лікар надає 
кваліфіковану первинну ліку-
вально-профілактичну допо-
могу. Додаткова інформація 
за телефоном:(056)7349660.

ЛІКАР ФІЗИЧНОЇ ТА РЕА-
БІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ, 
з/п 7 890 грн. Спеціалізація за 
фахом. Фізична та реабіліта-
ційна медицина. Довідки за 
телефоном:(056)7349459.

Л І К А Р - А Н Е СТ Е З І ОЛ О Г, 
з/п 8 053 грн. Додатко-
ва інформація за телефо-
ном:(056)7349459.

ЛІКАР-ОРТОПЕД-ТРАВМА-
ТОЛОГ, з/п 7 890 грн. Лікар 
- ортопед травматолог ди-
тячий. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

ЛІКАР-УРОЛОГ, з/п 7 578 грн. 
Бажано досвід роботи на апа-
раті УЗД. Додаткова інформа-
ція за телефоном:(056) 734-
96-60.

МАЙСТЕР, з/п 14 000 грн. 
Освіта вища, технічна. Досвід 
керівної роботи на виробни-
цтві від 2 років. Довідки за те-
лефоном:(056)7349459. 

МАШИНІСТ БУРОВОЇ УСТА-
НОВКИ (будівельні роботи), 
з/п 8 000 грн. Споруджен-
ня  фундаментів буровими 
установками типу Soilmec. 
Помічник. Машиніст бурової 
установки. Довідки за теле-
фоном:(056)7349459.

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТО-
РА ОДНОКОВШОВОГО, з/п 
15 000 грн. За інформацією 
звертатись по телефону:(056) 
734 9459.

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

МАШИНІСТ КРАНА (КРАНІВ-
НИК), з/п 13 000 грн. Машиніст 
мостового крану. Телефон 
для довідок +38(067)7555064.

МАШИНІСТ КРАНА АВТО-
МОБІЛЬНОГО, з/п 11 600 
грн. Керування автомобіль-
ним краном під час монтаж-
них робіт середньої склад-
ності, за потреби працюва-
ти на автовишці, тракторі, 
водієм. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

МАШИНІСТ ТЕПЛОВОЗА, 
з/п 15 000 грн. Довідки за те-
лефоном:(056)7349459.

МАШИНІСТ-КРАНІВНИК, 
з/п 12 000 грн. Управління 
плавучим краном. Додатко-
ва інформація за телефо-
ном:(056)7349660.

МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ) 
З ПОСТАЧАННЯ, з/п 15 000 
грн. За інформацією зверта-
тись за телефоном:(056) 734 
9459.

МЕНЕДЖЕР (управитель) з 
транспортно-експедиторсь-
кої діяльності, з/п 10 000 грн. 

Обов’язковий досвід роботи 
за спеціальністью. Додат-
кова інформація за телефо-
ном:(056) 734-96-60.

МЕНЕДЖЕР (УПРАВИТЕЛЬ), 
з/п 10 000 грн. За інформа-
цією звертатись за телефо-
ном:(056) 734 9459. Менед-
жер із закупівлі насіння со-
няшника.

МЕХАНІК З РЕМОНТУ 
ТРАНСПОРТУ, з/п 7 000 грн. 
Виробництво спецтехніки, 
збірка редукторів та вузлів, 
налагодження мехвнізмів. До-
даткова інформація за  теле-
фоном:(067)755-50-64 відділ 
рекрутингу.

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ, з/п 
15 000 грн. «Облік видачі та 
погашення кредитів. Перевір-
ка та обробка заявок на кре-
дит. робота зь документами 
(кредитні договори, заяви). 
Взаємодія з відокремлени-
ми підрозділами. Додатко-
ва інформація за телефо-
ном:(056)734-96-60.

НАЧАЛЬНИК ДІЛЬНИЦІ, з/п 
12 400 грн. Начальник ре-
монтно-будівельної дільниці 
об’ектів інженерної інфра-
структури (електротехнік) 
забезпечуе виконання бу-
дівельно-монтажних робіт в 
приміщеннях з високою на-
пругою Інженер-будівельник 
в приміщеннях з високою 
напругою. (електротехнічна 
освіта). Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

НАЧАЛЬНИК МАЙСТЕРНІ, 
з/п 10 000 грн. Начальник 
майстерні технічного обслуго-
вування. Служба в Збройних 
Силах. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

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

ОПЕРАТОР КОНВЕЄРНОЇ 
ЛІНІЇ, з/п 7 000 грн. За бажан-
ням режим роботи може бути 
2/2 доби по 12 годин. За до-
датковою інформацією звер-
татися до відділу рекрутингу 
за телефоном:(067)7555064.

ОПЕРАТОР ПОШТОВО-
ГО ЗВ’ЯЗКУ, з/п 7 450 
грн. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

ОПЕРАТОР ПУЛЬТА КЕРУ-
ВАННЯ, з/п 6 600 грн. Забез-
печення охорони об’єкта та 
власності заводу за допом-
огою камер відеоспостере-
ження. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

ОХОРОННИК, з/п 13 000 грн. 
Місце роботи: лівий беріг вул. 
Столєтова 1-б. Зарплата + 
преміальні. Довідки за теле-
фоном:(056)7349459.

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, з/п 11 500 грн. Робота 
за адресою м. Дніпро площа 
Европейська 1-Д ТЦ «Ев-
ропа». Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

ПСИХОЛОГ, з/п 14 214 грн. 
Психолог-педагог. Конкурс-

ний відбір. Досвід роботи не 
менше 3 років в закладах 
освіти. Вища категорія. Ро-
бота з педагогічними праців-
никами м. Дніпра. Довідки за 
телефоном:(056)7349459.

СЕСТРА МЕДИЧНА (БРАТ 
МЕДИЧНИЙ), з/п 15 000 грн. 
Патологоанатомічне від-
ділення. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

СКЛАДАЧ ПОЇЗДІВ, з/п 14 
000 грн. Бере участь у манев-
ровій роботі. виконує розста-
новку вагонів згідно графіка 
ремонту. Робота за графіком 
день/ніч/48. Довідки за теле-
фоном:(056)7349459.

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

СЛЮСАР ІЗ СКЛАДАННЯ 
МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ, 
з/п 10 000 грн. Довідки за те-
лефоном:(056)7349459.

СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК З РЕ-
МОНТУ ЕЛЕКТРОУСТАТ-
КУВАННЯ, з/п 13 000 грн. 
Слюсар-електрик. Довідки за 
телефоном:(056)7349459.

СТОЛЯР, з/п 15 000 грн. 
Знання налаштування та 
роботи деревообробних ве-
статів ЦЕРКУЛЯРКА, ФРЕ-
ЗЕР, ШЛІФМАШИНКА, ПРИ-
САДКА, СТРІЧКОВА пилка. 
Інформація за телефо-
ном:(056)7349458.

ТОКАР-КАРУСЕЛЬНИК, з/п 
8 000 грн. Довідка за телефо-
ном:(056)734-94-59.

ТОКАР-РОЗТОЧУВА ЛЬ-
НИК, з/п 16 000 грн. Довід-
кова інформація за телефо-
ном:(056)734-94-59.

ФАХІВЕЦЬ З ПУБЛІЧНИХ 
ЗАКУПІВЕЛЬ, з/п 10 000 
грн. Знання Закону про пу-
блічні закупівлі. Складає 
та затверджує річний план 
закупівель. Обирає проце-
дури закупівлі та проводить 
їх. Забезпечує складання, 
затвердження та зберігання 
відповідних документів з пи-
тань публічних закупівель. 
Аналізує виконання дого-
ворів. Бажано проживання 
поруч з КЗК «Арттериторія» 
ДМР (ДК «Шинник»). Довідки 
за телефоном:(056)7349459.

ФЕЛЬДШЕР З МЕДИЦИНИ 
НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ, 
з/п 7 813 грн. Фельдшер 
з медицини невідкладних 
станів виїздної бригади 
ЕМД. Довідки за телефо-
ном:(056)7349459.

ФОРМУВАЛЬНИК СКЛО-
ПЛАСТИКОВИХ ВИРОБІВ, 
з/п 10 000 грн. Довідки за те-
лефоном:(056)734-94-59.

ЧЕРГОВИЙ ПО ЗАЛІЗНИЧ-
НІЙ СТАНЦІЇ, з/п 7 267 грн. 
Організовує та керує прий-
омом, пропусканням, від-
правленням пасажирських та 
вантажних поїздів по заліз-
ничній станції. Звертатись до 
Дніпровської Дирекції заліз-
ничних перевезень станція 
Нижньодніпровськ телефо-
ном:(056)731-48-74, відділ ре-
крутингу+38(067)755-50-64.


