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№09 (683) 10.03.2020 - 16.03.2020

Ï³äïèñóéòåñü

íà íàø êàíàëTelegram

Àêòóàëüí³

âàêàíñ³¿ â ðåæèì³

ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ïðîäàâö³

Îïåðàòîð 1ñ
Âàíòàæíèêè

â ìàãàçèíè ô³ðìîâî¿ òîðã³âë³

ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ Êàì'ÿíñüêå, Ïàâëîãðàä, Äí³ïðî,
Íîâîìîñêîâñüê (äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 1 ðîêó)

ãðàô³ê ðîáîòè: 5/2

ãðàô³ê ðîáîòè: 1 /2

099-519-11-75, 067-825-29-00

Ïîòð³áí³

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-626-11-83

Ç/ï 7500 ãðí.,

óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ

Òåë. 050-342-56-42

Öåíòðó äåêîðàòèâíèõ êóëüòóð
"Çåëåíèé ñâ³ò"

òåðì³íîâî ïîòð³áí³

Ðîáî÷³

òåë. (0562) 36-06-18,

067-522-26-47

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ
ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

Äçâîíèòè ïí-ïò, ç 9.00 äî 18.00

Ì³ñöå ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà

Ð³çíîðîáî÷èé

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê

Ð³çíîðîáî÷³

²íæåíåð-êîíñòðóêòîð
Ãàçîð³çàëüíèê

ç ðîáî÷îþ ãðóïîþ
³íâàë³äíîñò³

ïî ðåìîíòó
ìåòàëîîáðîáíîãî
îáëàäíàííÿ

íà ä³ëÿíêó ÃÒÂ

Îðãàí³çàö³ÿ ïðèéìå íà ïîñò³éíó ðîáîòó:

Ð-í ðîáîòè: 12-é êâàðòàë Òåë. â³ää³ëó êàäð³â 067-633-26-33

Òîêàðÿ
Òîêàðÿ-ðîçòî÷óâàëüíèêà
Ôðåçåðóâàëüíèêà
Åëåêòðîìåõàí³êà
Ñëþñàðÿ

Çâàðíèêà

ç/ï â³ä 15000 ãðí.

ç/ï â³ä 15000 ãðí.

ç/ï â³ä 15000 ãðí.

ç/ï â³ä 12000 ãðí.

ç/ï â³ä 12000 ãðí.

ç/ï â³ä 12000 ãðí.

ïî ðåìîíòó
âåðñòàòíîãî îáëàäíàííÿ

Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê

Êîíäèòåð
Ïåêàð

íà ïðîäàæ êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â
â³ä âèðîáíèêà

, ç/ï 700-900 ãðí / çì³íà

, áàæàíî ÷îëîâ³ê,

ç/ï 700-900 ãðí / çì³íà

Ïðèáèðàëüíèöÿ ç/ï 450ãðí. çì³íà

ð-í ïð. Ãàãàð³íàÌ³ñöå ðîáîòè: 067 971 87 44

Â êîíäèòåðñüêèé öåõ ïîòð³áí³

Òåïëèé, çàòèøíèé öåõ, çëàãîäæåíèé
êîëåêòèâ, ãàðÿ÷³ îá³äè çà ðàõóíîê

ï³äïðèºìñòâà, ñâîº÷àñíà
îïëàòà ïðàö³, ç/ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü,

îô. îôîðìëåííÿ, ñîöïàêåò

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü
Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-

ÊÀÑÈÐ²Â
âóë. Ðîáî÷à,77, 093-963-99-10, 067-622-71-71

âóë. 20-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 35, 093-131-77-42, (056)790-01-17, 068-709-86-98

âóë. Êàëèíîâà,1, 093-461-21-78

ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08

ïð. Ñëîáîæàíñüêèé, 13, 093-131-78-64, 067-746-77-44

âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñêîãî, 14 à, 095-217-60-34, 098-625-30-32

ïð. Ïóøê³íà 25/27, 093-131-78-62, 066-583-54-72

âóë. Ìàðè³¿ Êþð³, 5, 063-298-47-85

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

âóë. Ò³òîâà, 13, 066-834-32-29

ïð. Ïóøê³íà 25/27, 093-131-78-62, 066-583-54-72

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐ²Â
òîðãîâåëüíîãî çàëó

ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ
âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 113, 093-131-79-50, 097-45-57-200

Ï³äïðèºìñòâó íà âèðîáíèöòâî ðóáåðî¿äó

(æ/ì Ï³âí³÷íèé, âóë. Îëåêñàíäðà Îöóïà, 23à)

òåðì³íîâî ïîòð³áí³

ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò

067 635 30 70

067 634 70 20
äçâîíèòè ç 9.00 äî18.00

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ

(âåðõ Ê³ðîâà ÒÖ "Ñëàâóòè÷")
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â
çàâ³òðèííî¿ çîíè

098-474-54-82, 0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

(Äîíåöüêå øîñå, 9À)

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â
098-035-95-65

099-360-47-97

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà

(ð-í 16 ë³êàðí³)

Ïðèáèðàëüíèêà

Ïðîäàâöÿ-

êîíñóëüòàíòà

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â-

êàñèð³â

Ïðèáèðàëüíèöþ

Âàíòàæíèê³â

Çâåðòàòèñÿ çà òåë.

ïð. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 36

099-360-47-97, 0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Êàñèð³â
Ïðîäàâö³â
Îõîðîíö³â
Ïðîäàâöÿ
çàâ³òðèííî¿ çîíè

ì'ÿñíîãî
âèðîáíèöòâà

Çàâ³äóâà÷à
ãîñïîäàðñòâîì
Ôàõ³âöÿ

098-119-71-82, 0800-301-331

ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíîòåë. 050-320-51-43

Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó
ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áí³:

Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë,
âóë. Êðîòîâà, 3ë

Îõîðîííèê
Ñëþñàð
âàíòàæîï³äéîìíèõ
ìåõàí³çì³â

Ìåõàí³ê
Åëåêòðèê
Ñëþñàð
Åëåêòðîííèê
Çâàðþâàëüíèê

Ì³ñöå ðîáîòè: æ/ì Ïðèäí³ïðîâñüê

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Íà÷àëüíèê çì³íè
Âîä³¿ êàò. Ñ
Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Ïåêàð³
Òåõíîëîãè
Êîíäèòåð
Ñëþñàð ÊÂÏ À

³â
³

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³



№09(683) 10.03.20-16.03.20www.t-rezerv.dp.ua2

ÐÎÁÎÒÀ
19

Студентам робота в 
офісі, можна і без дос-
віду роботи, навчання 
за рахунок компанії, но-
вий офіс в центрі міста, 
гнучкий графік, кар’єр-
ний ріст, 10000 грн 
+%, тел. +38(097)123-
45-12.

Підробіток для людей 
без досвіду роботи. 
(3-5 год.). Гнучкий гра-
фик. До 450 грн. в день, 
тел. +38(068)737-89-49, 
+38(095)189-86-27.

01

Адміністратор торго-
вого залу, м. Верхньод-
нiпровськ, пр. Шевченка, 
11, +38(095)467-00-08.

02

В Новий центр потрібні 
спеціалісти для роботы. 
Питання за телефоном, 
тел. +38(099)119-36-31.

Інженер з постачання, 
повний соцпакет, п’яти-
денка, доставка автобу-
сом з проспекту Правди, 
місце роботи: Лівий бе-
рег, тел. +38(056)794-34-
10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Інженер-конструктор, 
місце роботи: смт Самарів-
ка, дзвонити пн-пт, з 9.00 
до 18.00, тел. +38(0562)36-
06-18, +38(067)522-26-47.

І нженер -конструк -
тора першої категорії, 
повний соцпакет, п’яти-
денка, доставка автобу-
сом з проспекту Правди, 
місце роботи: Лівий бе-
рег, тел. +38(056)794-34-
10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Інженер-маркетолог, 
повний соцпакет, п’яти-
денка, доставка автобу-
сом з проспекту Правди, 
місце роботи: Лівий бе-
рег, тел. +38(056)794-34-
10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

05

Бізнес-леді потрібен 
особистий помічник. 
Дохід до 12700 грн.+%, 
тел. +38(067)890-27-60, 
+38(099)086-94-17.

В офіс для прийому 
дзвінків, тел. +38(097)323-
87-21.

Інтелігентна жінка для 
адміністративної ро-
боти в офісі. Гнучкий 
графік. Високий дохід, 
тел. +38(097)234-24-28, 
+38(066)103-45-12.

Оператор 1с графік робо-
ти: 5/2, тел. +38(099)519-
11-75, +38(067)825-29-00.

Помічник керівника. 
Можливо без досві-
ду. Рішення орг. пи-
тань.  Дох ід до 12 
тис.  грн.  +премі ї , 
тел. +38(068)982-48-
50, +38(066)558-64-48.

Співробітник в офіс з 
вищою освітою. Оплата 
до 13 000 грн. + премії, 
тел. +38(067)890-27-60, 
+38(099)086-94-17.

10

Менеджер в велику 
компанію, можна і 
без досвіду роботи, 
навчання за рахунок 
компанії, новий офіс в 
центрі міста, перспек-
тива від 15000 грн., 
тел. +38(097)123-45-
12.

Менеджер з транспорт-
ної логістики, від 12000 
грн., оф. оформ.+-
соц.пакет, Лівий бе-
рег. Стабільна з/п, 
тел. +38(067)00-51-
649, +38(050)32-10-
109.

М е н е д ж е р - ф у т б о -
ліст в офіс. Оплата 
до 11 500 грн.+ премії, 
тел. +38(067)890-27-60, 
+38(099)086-94-17.

Офіс-менеджер відділу 
продажів, 7000-10000 
грн., робота в 1С ,спіл-
кування з клієнтами,оф. 
оформ.+соц.пакет, 
Лівий берег. Стабільна 
з/п, тел. +38(067)00-
51-649, +38(050)32-
10-109.

П о т р і б е н  д и с п е т -
чер-адміністратор в 
комерційну органі-
зацію. Часткова зайня-
тість для різних категорій, 
тел. +38(095)900-52-76.

Робота для людей 
з  вищою осв і тою. 
Без  обмежен ь  в і к у , 
тел. +38(095)741-69-42, 
+38(098)771-65-25.

11

Агентству Нерухомо-
сті Resident потрібен 
менеджер з продажу 
з досвідом роботи та 
без, навчання за ра-
хунок компанії, новий 
офіс в центрі міста, 
перспектива від 15000 
грн., тел. +38(097)123-
45-12.

Адміністратор-кадро-
вик в торгівельну ком-
панію. Офіційне працев-
лаштування. Графік 5/2, 
тел. +38(095)175-04-07.

Касир у кафе по вул. 
С і м ф е р о п о л ь с ь к о ї , 
тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Касир, ТРЦ «Європа», 
тел. +38(098)636-76-11.

Касир, ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. +38(098)119-71-
82, 0800-301-331 з мобіль-
ного безкоштовно.

Касир ,  центр м іста , 
тел. +38(066)131-46-37, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Касири, р-н пр. Гагарі-
на, +38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-
301-331 з мобільного без-
коштовно.

Касири, ТЦ «Терра» То-
поль-3, тел. +38(066)131-
46-37, 0800-301-331 з 
мобільного безкоштовно.

Îõðàííèêè

Ãðàôèê ðàáîòû 1 / 2, 1 / 3

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

098-410-71-51, 050-442-87-44

ã. Äíåïð

îò 750 ãðí/ñìåíà+ïðåìèè

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÒÎÐÃ²ÂËß

ÄËß ÌÎËÎÄ²

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Ýëåêòðîìîíòåð

Ç/ï 9000 ãðí., ã/ð: 3/3 äíÿ
Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Ïîáåäà

096-922-69-32

âîçìîæíî ïåíñèîíåð

050-200-64-20äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³

ÂÎÄ²É
êàòåãîð³¿ Å

Âîä³é

Ðîáîòà ïî ì. Äí³ïðî
òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáë.

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿

êàòåãîð³¿ Å, Ñ
íà ñàìîñêèä DAF, FAW

098-970-94-05
äçâîíèòè ïí-ïò ç 9.00 äî 18.00

Ãîñóäàðñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

(ñ 9.00 äî 16.00)

Îòäåë êàäðîâ ÃÏ "ÏÎ ÞÌÇ": óë. Êðèâîðîæñêàÿ, 22, êàá.14

èì. À. Ì. Ìàêàðîâà"ÏÎ ÞÌÇ"

òåë. äëÿ ñïðàâîê

Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ.

òðåáóþòñÿ

33-67-01, 34-39-18

Ïðèãëàøàþòñÿ

èíâàëèäû

²²² ãðóïïû

Ñòàíî÷íèêè
Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðû ñòàíêîâ ñ ÏÓ
Ýëåêòðîìîíòåðû
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê
Ãàëüâàíèê
Ýëåêòðîýðîçèîíèñò

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â
ãàñòðîíîì³¿
Ïðèáèðàëüíèöü

ïðîâ. Ïàðóñíèé, 10Ä

098-035-95-65

Ð Î Á Î Ò À
ÒÐÖ "ªâðîïà"

Òåë. 098-636-76-11

Ïðîäàâö³

Êàñèð

Ïðîäàâåöü
çàâ³òðèííî¿ çîíè

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Ìàð³¿ Êþð³, 5

Ïðîäàâöÿ
Ïðîäàâöÿ

Êóõàð³â
Ïåêàðÿ

çàâ³òðèííî¿ çîíè

067-170-04-17

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàð³íà)

050�276�53�30, 097�667�72�61,
0800�301�331

з мобільного безкоштовно

Êàñèð³â
Êóõàð³â
Ï³öàéîëî
Ïðîäàâöÿ
çàâ³òðèííî¿ çîíè

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Çàïîð³çüêå øîñå, 42

Ïðîäàâöÿ

Ïðîäàâöÿ-
êàñèðà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

093-000-85-45 099-742-21-27, 096-626-04-02

Êàñèð

Ðîçäàò÷èöÿ

Ó êàôå ïî
âóë. Ñ³ìôåðîïîëüñüêî¿

ïîòð³áí³

Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

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

ÎÕÎÐÎÍÖ²

Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Ð-í ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã

Àâòîñëþñàð
Çâàðþâàëüíèê
Åëåêòðèê-ïíåâìàòèê
Ìîòîðèñò

Òåë. 098-970-94-05

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿

äçâîíèòè ïí-ïò ç 9.00 äî 18.00

Ç äîñâ³äîì ðîáîòè
íå ìåíüøå 2-õ ðîê³â

Íà âàíòàæíå ÑÒÎ ïîòð³áí³
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К а с и р и - п р о д а в -
ці, р-н парка Шевченко, 
тел. +38(066)112-86-65.

Продавець завітринної 
зони, верх Кирова ТЦ «Сла-
вутич», тел. +38(098)474-
54-82, 0800-301-331 з 
мобільного безкоштовно.

Продавець завітринної 
зони, вул. Марії Кюрі, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

Продавець завітринної 
зони, Запорізьке шосе, 42, 
тел. +38(093)000-85-45.

Продавець завітрин-
ної зони, р-н пр. Гагарі-
на, +38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-
301-331 з мобільного без-
коштовно.

Продавець завітрин-
ної зони, ТРЦ «Європа», 
тел. +38(098)636-76-11.

Продавець завітринної 
зони, ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. +38(098)119-71-
82, 0800-301-331 з мобіль-
ного безкоштовно.

Продавець, вул. Марії 
Кюрі, 5, тел. +38(067)170-
04-17.

Продавець, Донецьке 
шосе, 9А, тел. +38(098)035-
95-65.

Продавець, р-н Комунар, 
тел. +38(095)354-44-68.

Продавець, ТРЦ «Євро-
па», тел. +38(098)636-76-
11.

Продавець, ТЦ Терра (12 
квартал), тел. +38(098)119-
71-82, 0800-301-331 з 
мобільного безкоштовно.

П р о д а в е ц ь - к а с и р , 
вул. 20-річчя Перемо-
ги, 35, +38(093)131-77-
42, +38(056)790-01-17, 
+38(068)709-86-98.

Продавець-касир, вул. 
Калинова, 1, +38(093)461-
21-78.

П р о д а в е ц ь - к а с и р , 
в ул .  Мари і ї  Кюр і ,  5 , 
+38(063)298-47-85.

Продавець-касир, вул. 
Маршала Малиновского, 
14 а, +38(095)217-60-34, 
+38(098)625-30-32.

Продавець-касир, вул. 
Робоча, 77, +38(093)963-
99-10, +38(067)622-71-71.

П р о д а в е ц ь - к а с и р , 
Запорізьке шосе, 42, 
тел. +38(093)000-85-45.

Продавець-касир, м. 
Верхньоднiпровськ, пр. 
Шевченка, 11, +38(095)467-
00-08.

П р о д а в е ц ь - к а с и р , 
п р .  П у ш к і н а  2 5 / 2 7 , 
+ 3 8 ( 0 9 3 ) 1 3 1 - 7 8 - 6 2 , 
+38(066)583-54-72.

П р о д а в е ц ь - к а с и р , 
п р .  С л обожан с ь к ий , 
13, +38(093)131-78-64, 
+38(067)746-77-44.

Продавець-консуль-
тант, вул. Героїв Сталін-
града (р-н 16 лікарні) , 
тел. +38(099)360-47-97.

Продавці в магазини фір-
мової торгівлі продуктами 
харчування Кам’янське, 
Павлоград, Дніпро, Но-
вомосковськ (досвід ро-
боти не менше 1 року) , 
тел. +38(099)519-11-75, 
+38(067)825-29-00.

Продавці в м’ясний від-
діл, ТРЦ «Міріада» (пр. 
Олександра Поля, 11Б), 
тел. +38(093)000-85-45, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Продавці гастрономії, 
пров. Парусний, 10Д, 
тел. +38(098)035-95-65.

Продавці гастрономії, 
ТРЦ «Міріада» (пр. Олек-
с а н д р а  П о л я ,  1 1 Б ) , 
тел. +38(093)000-85-45, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Продавці завітринної 
зони, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Продавц і  з а в і т рин -
ної зони, центр міста, 
тел. +38(066)131-46-37, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Продавці стелажного від-
ділу, ТРЦ «Міріада» (пр. 
Олександра Поля, 11Б), 
тел. +38(093)000-85-45, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Продавці, ТЦ «Терра» То-
поль-3, тел. +38(066)131-
46-37, 0800-301-331 з 
мобільного безкоштовно.

Продавці, центр міста, 
тел. +38(066)131-46-37, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Продавці-касири, пр. 
Героїв Сталінграда, 36, 
тел. +38(099)360-47-97, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Торговий представник на 
продаж кондитерських ви-
робів від виробника, місце 
роботи: р-н пр. Гагаріна, 
тел. +38(067)971-87-44.

Торгові агенти у велику 
компанію, з/п від 8000 грн., 
кар’єрне зростання, гнучкий 
графік, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-64-99, 
+38(050)903-79-83 Євгеній 
Анатолієвич.

У торгову мережу про-
дуктових магазинів про-
давці з досвідом роботи. 
тел. +38(098)481-11-28, 
+38(066)035-32-31.
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Завідувач  виробни-
цтвом, з/п від 8500 грн. , 
тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Кондитер, з / п 700-
900 грн / зміна, місце 
роботи: р-н пр. Гагаріна, 
тел. +38(067)971-87-44.

Кухар 3 розряд, р-н пр. 
Гагаріна, +38(050)276-53-
30, +38(097)667-72-61, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Кухар, вул. Марії Кюрі, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

Кухар, вул. Ю. Кондра-
тюка, 8, тел. +38(098)474-
54-82.

Кухар, графік роботи: 
3/3, з/п від 9000 грн., 
вул. Чернишевського, 
тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Кухар, тел. +38(099)742-
21-27, +38(096)626-04-02.

Кухарі, з/п від 7000 грн. 
, тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

095-235-72-35, 050-652-95-04

âàíòàæíèõ àâòî

Íà àâòîìèéêó
ÏÏ "Äí³ïðîàãðîõ³ì" ïîòð³áí³

Ìèéíèêè

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Çàïàäíûé

050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê
Ïåêàðü

ÏÀÒ «ÌÅÒÀËÓÐÃÒÐÀÍÑÐÅÌÎÍÒ»
ïðèéìå íà ðîáîòó

Ïîâíèé ñîöïàêåò. Ï'ÿòèäåíêà

Äîñòàâêà àâòîáóñîì ç ïðîñïåêòó Ïðàâäè.

Ì³ñöå ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã

Òåë. 794-34-10,
068-689-54-22, 066-979-63-50

²íæåíåðà-êîíñòðóêòîðà
ïåðøî¿ êàòåãîð³¿

²íæåíåðà ç ïîñòà÷àííÿ
²íæåíåðà-ìàðêåòîëîãà
Òîêàðÿ
Ñëþñàðÿ
Ñëþñàðÿ-åëåêòðèêà
Ñëþñàðÿ

Äèçåë³ñòà
Åëåêòðîìîíòåðà
Ìåõàí³êà
Ìàëÿðà

Åëåêòðîãàçîçâàðíèêà

ç ðåìîíòó âåðñòàò³â

ç ðåìîíòó
ðóõîìîãî ñêëàäó

ç ôàðáóâàííÿ
òåïëîâîç³â åìàëåâèìè ôàðáàìè

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

òåë. 096-284-46-94,
095-638-90-05, 073-407-08-07

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ-
ÑÎÐÒÓÂÀËÜÍÈÊ
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
äåðåâ'ÿíèõ ï³ääîí³â

Âàíòàæíèê³â
Ïðîäàâö³â
Îõîðîíö³â
Êàñèð³â
Êóõàð³â
Ïðèéìàëüíèê³â
Ïðîäàâö³â
çàâ³òðèííî¿ çîíè

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ÒÖ "Òåððà" Òîïîëü-3)

066-131-46-37,

0800-301-331 ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

òåë. 050-453-41-52

Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó
ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áåí:

Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë

Îïåðàòîð-

Îõîðîííèê

íàëàãîäæóâà÷
âèðîáíè÷î¿ ë³í³¿

066-725-91-45

Ïîñò³éíà ðîáîòà

êàò. Â, Ñ ïî Óêðà¿í³

ÂÎÄ²É
âóë. Êàëèíîâà 87, îô 212

Â ¿äàëüí³ äèòÿ÷èõ ñàäê³â
³ øê³ë ïîòð³áí³

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

Çàâ³äóâà÷
âèðîáíèöòâîì
Êóõàð³
Êóõîíí³
ïðàö³âíèêè

, ç/ï â³ä 8500 ãðí.

, ç/ï â³ä 7000 ãðí.

, ç/ï â³ä 5000 ãðí.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(öåíòð ì³ñòà)

066-131-46-37, 0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Ïðîäàâö³â
Ïðîäàâö³â
Êàñèðà
Âàíòàæíèêà
²íñïåêòîðà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

ïî ³íâåíòàðèçàö³¿

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð
Ñëþñàð

095-730-70-71, 098-911-41-00

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ÒÐÖ "Ì³ð³àäà"

(ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

093-000-85-45,

0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

ïðîäàâö³â
ïðîäàâö³â
ïðîäàâö³â

ãàñòðîíîì³ÿ

ñòåëàæíîãî â³ää³ëó

ì'ÿñíîãî â³ää³ëó

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ñ³÷åñëàâñüêà íàáåðåæíà, 33

ÏÐÎÄÀÂÖß
çàâ³òðèííî¿ çîíè

066-112-86-65

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
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ÐÎÁÎÒÀ
Кухарі, р-н парка Шев-
ченко, тел. +38(066)112-
86-65.

Кухарі, ТЦ «Терра» То-
поль-3, тел. +38(066)131-
46-37, 0800-301-331 з 
мобільного безкоштовно.

К у х о н н і  п р а ц і в н и -
ки, з/п від 5000 грн. , 
тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Пекар, бажано чоловік, з / 
п 700-900 грн / зміна, місце 
роботи: р-н пр. Гагаріна, 
тел. +38(067)971-87-44.

Пекар, вул. Марії Кюрі, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

Пекар, вул. Ю. Кондра-
тюка, 8, тел. +38(098)474-
54-82.

Пекарь, место работы: ж/м 
Западный, тел. +38(050) 
320-61-94.

Піцайоло, вул. Ю. Кондра-
тюка, 8, тел. +38(098)474-
54-82.

Піцайоло, р-н пр. Гагарі-
на, +38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-
301-331 з мобільного без-
коштовно.

Помічник кухаря в овоче-
вий цех, тел. +38(099)742-
21-27, +38(096)626-04-02.

Роздатчиця у кафе по 
вул. Сімферопольської, 
тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Фахівць м’ясного вироб-
ництва, ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. +38(098)119-71-
82, 0800-301-331 з мобіль-
ного безкоштовно.
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Інспектор  з інвента-
ризац і ї ,  центр м іста , 
тел. +38(066)131-46-37, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Комірник, з/п - 12800 
грн., район - пр. Петровсь-
кого, тел. +38(067)636-
33-67.

Комірник, підприємство 
знаходиться на Лівому бе-
резі, м Дніпро, вул. Океан-
ська, 4, тел. +38(050)489-
77-93.

Приймальник, вул. Тіто-
ва, 13, +38(066)834-32-29.

Приймальник, пр. Пуш-
кіна 25/27, +38(093)131-
78-62, +38(066)583-54-72.

Приймальник, ТЦ «Тер-
ра» Тополь-3, тел. +38(066) 
131-46-37, 0800-301-331 з 
мобільного безкоштовно.

Терміново! Потрібен 
співробітник. Органі-
зація замовлень, догово-
рів. Робота зі складами, 
тел. +38(067)633-20-88, 
+38(050)478-74-76.
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Автокомплексу на ж / 
м Перемога-6 потрібно 
автомийник з досвідом 
роботи. Зарплата висока 
(ставка +%). Іногород-
нім оплачується проїзд. 
тел. + 38(095)292-42-
61, +38(0562)311-625, 
+38(0562)362-362.

Автомийник, р-н вул. 
Донецьке шосе-Передо-
ва, вул. Винокурова. З / п 
висока. тел. +38(095)292-
42-65.

Автослюсар, з досвідом 
роботи не меньше 2-х ро-
ків, з/п від 15000 грн+пре-
мії, р-н роботи: Лівий бе-
рег, дзвонити пн-пт з 9.00 
до 18.00, тел. +38(098)970-
94-05.

Водій кат С. тел. +38(097) 
299-68-97, +38(093)166-
22-23.

Водій кат. В, С по Україні 
вул. Калинова 87, оф 212, 
тел. +38(066)725-91-45.

Водій категорії Е, для робо-
ти по Україні, тел. +38(050) 
200-64-20.

Водій категорії Е, С, на 
самоскид DAF, FAW, з/п від 
15000 грн+премії, робота 
по м. Дніпро та Дніпро-
петровській обл., дзвони-
ти пн-пт з 9.00 до 18.00, 
тел. +38(098)970-94-05.

Водій-далекобійник. 
Без шкідливих зви-
чок, чесний, поряд-
ний. Д/Р на груз. DAF, 
Scania, причепи-тенти 
(штора), двадцятки. 
Повна зайнятість, по 

Україні. Достойна З/П, 
тел. +38(095)286-51-
99, пн-птн 8:00-16:00, 
Алена.

Електрик-пневматик, 
з досвідом роботи не 
меньше 2-х років, з/п від 
15000 грн+премії, р-н ро-
боти: Лівий берег, дзвони-
ти пн-пт з 9.00 до 18.00, 
тел. +38(098)970-94-05.

Зварювальник, з досві-
дом роботи не меньше 
2-х років, з/п від 15000 
грн+премії, р-н робо-
ти: Лівий берег, дзвони-
ти пн-пт з 9.00 до 18.00, 
тел. +38(098)970-94-05.

Компанії PITLINE потрібен 
автослюсар по заміні ма-
стил при АЗС у м. Дніпро та 
області. Навчання, оформ-
лення, соц.пакет, своє-
часна з / п (ставка +%). 
тел. +38(095)292-42-63.

Мийники вантажних авто 
на автомийку ПП «Дніпро-
агрохім», тел. +38(095)235-
72-35, +38(050)652-95-04.

Моторист, з досвідом ро-
боти не меньше 2-х років, 
з/п від 15000 грн+премії, 
р-н роботи: Лівий берег, 
дзвонити пн-пт з 9.00 до 
18.00, тел. +38(098)970-
94-05.
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Волочильник  дроту, 
дніпровському кабель-
ному заводу «Енерго», 
тел. +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

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

Гальваник, отдел кадров 
ГП «ПО ЮМЗ»: ул. Кри-
ворожская, 22, каб.14, 
тел. +38(0562)33-67-01, 
+38(0562)34-39-18 (с 9.00 
до 16.00).

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿

â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram

067-636-33-67

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

(ðàéîí - ïð.Ïåòðîâñüêîãî)

Âàíòàæíèê

Êîì³ðíèê

ç/ï - 12000 ãðí.

ç/ï - 12800 ãðí.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ð-í Êîìóíàð)

095-354-44-68

Ïðîäàâö³â

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ð-í ïàðêà Øåâ÷åíêà)

Êàñèð³â-
ïðîäàâö³â
Êóõàð³â

Òåë. 066-112-86-65 099-742-21-27, 096-626-04-02

Â ¿äàëüíþ íà ë³âîìó áåðåç³
ïîòð³áí³

Êóõàð

Ïîì³÷íèê êóõàðÿ
â îâî÷åâèé öåõ

Ïðîäàâö³

Îïåðàòîð 1ñ
Âàíòàæíèêè

â ìàãàçèíè ô³ðìîâî¿ òîðã³âë³

ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ Êàì'ÿíñüêå, Ïàâëîãðàä, Äí³ïðî,
Íîâîìîñêîâñüê (äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 1 ðîêó)

ãðàô³ê ðîáîòè: 5/2

ãðàô³ê ðîáîòè: 1 /2

099-519-11-75, 067-825-29-00

Ïîòð³áí³

Òåë. 050-342-56-42

Öåíòðó äåêîðàòèâíèõ êóëüòóð
"Çåëåíèé ñâ³ò"

òåðì³íîâî ïîòð³áí³

Ðîáî÷³

(Äîíåöüêå øîñå, 9À)

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â
098-035-95-65

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Êàñèð³â
Ïðîäàâö³â
Îõîðîíö³â
Ïðîäàâöÿ
çàâ³òðèííî¿ çîíè

ì'ÿñíîãî
âèðîáíèöòâà

Çàâ³äóâà÷à
ãîñïîäàðñòâîì
Ôàõ³âöÿ

098-119-71-82, 0800-301-331

ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

òåë. 050-320-51-43

Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó
ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áí³:

Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë,
âóë. Êðîòîâà, 3ë

Îõîðîííèê
Ñëþñàð
âàíòàæîï³äéîìíèõ
ìåõàí³çì³â

Ìåõàí³ê
Åëåêòðèê
Ñëþñàð
Åëåêòðîííèê
Çâàðþâàëüíèê

Ì³ñöå ðîáîòè: æ/ì Ïðèäí³ïðîâñüê
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Дизелист, повний соцпа-
кет, п’ятиденка, доставка 
автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи: Лівий 
берег, тел. +38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Електрик підприємству 
(ОСББ, ЖБК). Достойна 
заробітна плата. Соцпа-
кет! +38(067)733-48-26 та 
+38(050)936-37-30.

Електрик, місце роботи: 
12-ий квартал, вул. Крото-
ва, 3л, тел. +38(050)320-
51-43.

Електрогазозварник, 
повний соцпакет, п’яти-
денка, доставка автобу-
сом з проспекту Правди, 
місце роботи: Лівий бе-
рег, тел. +38(056)794-34-
10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Електромеханіка з/п від 
12000 грн. , р-н роботи: 
12-й квартал, тел. відділу 
кадрів +38(067)633-26-33.

Електромонтер з ре-
монту та обслуговуван-
ня електрообладнання, 
підприємство знаходить-
ся на Лівому березі, м 
Дніпро, вул. Океанська, 4, 
тел. +38(050)489-77-93.

Е л е к т р о м о н т е р , 
дніпровському кабель-
ному заводу «Енерго», 
тел. +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Електромонтер, повний 
соцпакет, п’ятиденка, 
доставка автобусом з 
проспекту Правди, міс-
це роботи: Лівий берег, 
тел .  +38(056)794-34-
10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Електронник, місце робо-
ти: 12-ий квартал, вул. Кро-
това, 3л, тел. +38(050)320-
51-43.

Зварника з/п від 12000 
грн. , р-н роботи: 12-й 
квартал, тел. відділу кадрів 
+38(067)633-26-33.

Зварювальник ,  м іс-
це роботи: 12-ий квар-
тал, вул. Кротова, 3л, 
тел. +38(050)320-51-43.

Майстер з  ремон -
ту та обслуговуван-
ня бензопил і мотокос 
на постійну роботу. 
Зарплата відрядна, 
тел. +38(067)349-32-
59.

Маляр по фарбуванню те-
пловозів емалевими фар-
бами, повний соцпакет, 
п’ятиденка, доставка ав-
тобусом з проспекту Прав-
ди, місце роботи: Лівий 
берег, тел. +38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Механік в компанію з 
виробництва і збуту мета-
лопрокату, місце роботи: 
12-ий квартал, вул. Крото-
ва, 3л, тел. +38(050)320-
51-43.

Механік, повний соцпакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Прав-
ди, місце роботи: Лівий 
берег, тел. +38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

На підприємство потрі-
бен електрик. Оплата 
своєчасно. Лівий бе-
рег, тел. +38(067)567-
88-48.

На підприємство потрі-
бен наладчик. Оплата 
своєчасно. Лівий бе-
рег, тел. +38(095)320-
68-41.

На підприємство по-
трібен слюсар. Оплата 
своєчасно. Лівий бе-
рег, тел. +38(067)567-
88-48.

Оператор екструдера, 
дніпровському кабель-
ному заводу «Енерго», 
тел. +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Оператори лінії по вироб-
ництву харчової продукції 
(бажано чоловіки до 35 
років) , підприємство зна-
ходиться на Лівому березі, 
м Дніпро, вул. Океанська, 
4, тел. +38(050)489-77-93.

Оператор-налагоджу-
вач виробничої лінії, місце 
роботи: 12-ий квартал, 
тел. +38(050)453-41-52.

Операторы станков с ПУ, 
отдел кадров ГП «ПО ЮМЗ»: 
ул. Криворожская, 22, 
каб.14, тел. +38(0562)33-
67-01, +38(0562)34-39-18 
(с 9.00 до 16.00).

Потрібен особистий 
помічник в офіс. Дохід 
до  650  грн .  в  день , 
тел. +38(068)935-97-94, 
+38(050)521-43-31.

Потрібні пильщик і 
водій автогідропідйомни-
ка, зарплата від 10 000 грн, 
тел. +38(097) 180-30-09.

Ремонтники дерев’яних 
піддонів, тел. +38(096)284-
46-94, +38(095)638-90-05, 
+38(073)407-08-07.

Різноробочі на ділян-
ку ГТВ, місце роботи: 
смт Самарівка, дзвонити 
пн-пт, з 9.00 до 18.00, 
тел. +38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47.

Робітники (фізично мі-
цні) в цех по виробництву 
метизів. Робота позмінно. 
Виробництво розташо-
вано на лівому березі. 
тел. +38(067)633-32-97.

Робітник-налагоджу-
вальник на електро-
механічне обладнання 
в cучасний виробни-
чий цех. П’ятиденка. 
Повний робочий день. 
Повний соцпакет. Став-
ка від 13000 гривень. 
Лівий берег. Достав-
ка по місту транспор-
том п ідприємства, 
тел. +38(067)611-26-
81.

С к р у т ч и к  д р о т у , 
дніпровському кабель-
ному заводу «Енерго», 
тел. +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Слесари-ремонтники, 
отдел кадров ГП «ПО ЮМЗ»: 
ул. Криворожская, 22, 
каб.14, тел. +38(0562)33-
67-01, +38(0562)34-39-18 
(с 9.00 до 16.00).

Слесарь-сантехник, от-
дел кадров ГП «ПО ЮМЗ»: 
ул. Криворожская, 22, 
каб.14, тел. +38(0562)33-
67-01, +38(0562)34-39-18 
(с 9.00 до 16.00).

Слюсар вантажопідйом-
них механізмів, місце ро-
боти: ж/м Придніпровськ, 
тел. +38(050)320-51-43.

Íà ðîáîòó ïîòð³áí³
âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

098-474-54-82

Îõîðîíö³
Ï³öàéîëî
Ïåêàð
Êóõàð

Â ¿äàëüíþ ïî
âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ïîòð³áí³

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

Êóõàð
ãðàô³ê ðîáîòè: 3/3,

ç/ï â³ä 9000 ãðí.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü
Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-

ÊÀÑÈÐ²Â
âóë. Ðîáî÷à,77, 093-963-99-10, 067-622-71-71

âóë. 20-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 35, 093-131-77-42, (056)790-01-17, 068-709-86-98

âóë. Êàëèíîâà,1, 093-461-21-78

ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08

ïð. Ñëîáîæàíñüêèé, 13, 093-131-78-64, 067-746-77-44

âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñêîãî, 14 à, 095-217-60-34, 098-625-30-32

ïð. Ïóøê³íà 25/27, 093-131-78-62, 066-583-54-72

âóë. Ìàðè³¿ Êþð³, 5, 063-298-47-85

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

âóë. Ò³òîâà, 13, 066-834-32-29

ïð. Ïóøê³íà 25/27, 093-131-78-62, 066-583-54-72

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐ²Â
òîðãîâåëüíîãî çàëó

ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ
âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 113, 093-131-79-50, 097-45-57-200

Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó â çâ'ÿçêó
ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Ìè ïðîïîíóºìî:

050-489-77-93
Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ â³äðÿäíà îïëàòà ïðàö³

ñîö³àëüíèé ïàêåò

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê
Åëåêòðîìîíòåð

Îïåðàòîðè ë³í³¿

ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííþ
åëåêòðîîáëàäíàííÿ

ïî âèðîáíèöòâó
õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿
(áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 35 ðîê³â)

Êîì³ðíèê

Ï³äïðèºìñòâó íà âèðîáíèöòâî ðóáåðî¿äó

(æ/ì Ï³âí³÷íèé, âóë. Îëåêñàíäðà Îöóïà, 23à)

òåðì³íîâî ïîòð³áí³

ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò

067 635 30 70

067 634 70 20
äçâîíèòè ç 9.00 äî18.00

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ
099-360-47-97

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà

(ð-í 16 ë³êàðí³)

Ïðèáèðàëüíèêà

Ïðîäàâöÿ-

êîíñóëüòàíòà

Îðãàí³çàö³ÿ ïðèéìå íà ïîñò³éíó ðîáîòó:

Ð-í ðîáîòè: 12-é êâàðòàë Òåë. â³ää³ëó êàäð³â 067-633-26-33

Òîêàðÿ
Òîêàðÿ-ðîçòî÷óâàëüíèêà
Ôðåçåðóâàëüíèêà
Åëåêòðîìåõàí³êà
Ñëþñàðÿ

Çâàðíèêà

ç/ï â³ä 15000 ãðí.

ç/ï â³ä 15000 ãðí.

ç/ï â³ä 15000 ãðí.

ç/ï â³ä 12000 ãðí.

ç/ï â³ä 12000 ãðí.

ç/ï â³ä 12000 ãðí.

ïî ðåìîíòó
âåðñòàòíîãî îáëàäíàííÿ
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Слюсар з ремонту вер-
статів, повний соцпакет, 
п’ятиденка, доставка ав-
тобусом з проспекту Прав-
ди, місце роботи: Лівий 
берег, тел. +38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Слюсар з ремонту рухомо-
го складу, повний соцпакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Прав-
ди, місце роботи: Лівий 
берег, тел. +38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Слюсар, дніпровському 
кабельному заводу «Енер-
го», тел. +38(095)730-70-
71, +38(098)911-41-00.

Слюсар, місце роботи: 
12-ий квартал, вул. Крото-
ва, 3л, тел. +38(050)320-
51-43.

С л ю с а р - е л е к т р и к , 
повний соцпакет, п’яти-
денка, доставка автобу-
сом з проспекту Правди, 
місце роботи: Лівий бе-
рег, тел. +38(056)794-34-
10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

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

Слюсар-ремонтник , 
підприємство знаходить-
ся на Лівому березі, м 
Дніпро, вул. Океанська, 4, 
тел. +38(050)489-77-93.

Слюсаря по ремонту вер-
статного обладнання з/п 
від 12000 грн. , р-н роботи: 
12-й квартал, тел. відділу 
кадрів +38(067)633-26-33.

Станочники, отдел ка-
дров ГП «ПО ЮМЗ»: ул. 
Криворожская, 22, каб.14, 
тел. +38(0562)33-67-01, 
+38(0562)34-39-18 (с 9.00 
до 16.00).

Токар 5-6 розряду на 
підприємство «Мікрон». 
Чоловік, відповідаль-
ний, уважний. 5-дн., 
7 .00-16 .00 .  Оф іц . 
оформ. ЗП відрядна. 
Пр. Б.Хмельницького, 
222, тел. +38(067)910-
87-33.

Токар, повний соцпакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Правди, 
місце роботи: Лівий бе-
рег, тел. +38(056)794-34-
10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Токаря з/п від 15000 грн. 
, р-н роботи: 12-й квар-
тал, тел. відділу кадрів 
+38(067)633-26-33.

Токаря-розточуваль-
ника з/п від 15000 грн. 
, р-н роботи: 12-й квар-
тал, тел. відділу кадрів 
+38(067)633-26-33.

У сапожний  цех по-
трібні заготовлювачи на 
постійну роботу або на 
підробіток. Зупинка ТРЦ 
«Наша Правда». З усіх пи-
тань: +38(096)592-70-51, 
+38(050)595-22-63 Вла-
дислав.

Фрезерувальника з/п 
від 15000 грн. , р-н роботи: 
12-й квартал, тел. відділу 
кадрів +38(067)633-26-33.

Электромеханик, место 
работы: ж/м Западный, 
тел. +38(050)320-61-94.

Электромонтер возмож-
но пенсионер, з/п 9000 
грн., г/р: 3/3 дня, ме-
сто работы: ж/м Победа, 
тел. +38(096)922-69-32.

Электромонтеры, отдел 
кадров ГП «ПО ЮМЗ»: ул. 
Криворожская, 22, каб.14, 
тел. +38(0562)33-67-01, 
+38(0562)34-39-18 (с 9.00 
до 16.00).

Электроэрозионист от-
дел кадров ГП «ПО ЮМЗ»: 
ул. Криворожская, 22, 
каб.14, тел. +38(0562)33-
67-01, +38(0562)34-39-18 
(с 9.00 до 16.00).
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Малярі-штукатури в бу-
дівельну організацію. 
Зарплата своєчасно, 
тел. +38(095)239-17-
09, Дмитрий.
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Охоронець, вул. Ю. Кон-
дратюка, 8, тел. +38(098) 
474-54-82.

Охоронець, місце ро-
боти:  12-ий квартал, 
тел. +38(050)453-41-52.

Охоронець, місце робо-
ти: ж/м Придніпровськ, 
тел. +38(050)320-51-43.

Охоронці, графік роботи: 
подобово і вахтовим мето-
дом, тел. +38(050)561-73-
77, +38(067)242-60-08.

Охоронці, ТЦ «Терра» То-
поль-3, тел. +38(066)131-
46-37, 0800-301-331 з 
мобільного безкоштовно.

Охоронці, ТЦ Терра (12 
квартал), тел. +38(098)119-
71-82, 0800-301-331 з 
мобільного безкоштовно.

Охоронці. Терміново! 
Вакансій багато. Гра-
фік роботи: вахта, сут-
ки/двоє, нічні зміни. 
Зарплата своєчасно, 
тел. +38(067)566-94-
50, +38(099)383-54-26.

Охранники г. Днепр, гра-
фик работы 1 / 2, 1 / 3 , за-
работная плата от 750 грн/
смена+премии, официаль-
ное трудоустройство, со-
цпакет, тел. +38(098)410-
71-51, +38(050)442-87-44.
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!!!Проста робота для 
людей будь-якого віку. 
Робота в офісі. Подро-
биці по телефону. Те-
лефонувати з 9 до 15, 
тел. +38(098)592-24-03.

Агенство нерухомості 
підбирає штат співробіт-
ників, з/п від 20000 грн., 
досвід роботи не обов’яз-
ковий, навчання, кар’єрне 
зростання, графік робо-
ти гнучкий, терміново, 5 
місць, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-64-99, 
+38(050)903-79-83 Євгеній 
Анатолієвич.

А к т и в н и м  п е н с і о -
нерам робота в офісі, 
тел. +38(095)169-35-76.

Бабусі, дідусі! Хоче-
те подарувати ону-
кам щось більше, ніж 
пенсія? Робота, доп. за-
робіток, самореалізація 
(мрії збуваються). Дохід до 
8000 грн. тел. +38(097)234-
24-28, +38(066)103-45-12.

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ
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Ви шукаєте нову роботу і розсилаєте своє резюме на 
десятки і сотні вакансій, знайдених на сайтах з працев-
лаштування? Але отримуєте тільки поодинокі дзвінки від 
рекрутерів і ще більш рідкісні запрошення на співбесіди? 
Прислухайтеся до трьох моїх порад, і ви перестанете ви-
трачати даремно свій час!

Не перетворюйте своє резюме в спам!

Якщо ви до цих пір шукали роботу як спам-машина, 
просто клікаючи «причепити резюме» і «відправити», - при-
гальмувати, переглянете свій план дій і внесіть корективи 
в резюме згідно моїх порад.

Зауважте, що ніякий нормальний рекрутер не надсила-
ли свої вакансії направо і наліво, на авось. Ніхто з нас не 
переглядає резюме, звертаючи увагу тільки на заголовок 
і на розмір зарплати (як це роблять багато претендентів). 
Стрільба дробом по горобцях малоефективна ... Ми пра-
цюємо точково.

Що потрібно, щоб ваше резюме стало першим кроком 
до співбесіди, а не до кошику для сміття і подразнення 
HR-менеджера?

Ось 3 причини, чому я, рекрутер, все-таки прочитаю 
ваше резюме:

1. Переконайте мене, що ви ДІЙСНО прочитали 
вимоги до шуканого фахівця. Повністю і уважно 
прочитали!

А якщо не прочитали, навіщо ви взагалі відправляєте 
нам резюме? Ви прочитали тільки назву вакансії і розмір 
зарплати? Уявіть, якби ви читали тільки назву ліків на 
флаконі і не вивчили можливі побічні ефекти? Це було б 
небезпечно для вашого здоров’я?

Якщо ви тільки побачили назву посади «директор», але 
не звернули уваги, з якої галузі потрібно нам людина - ваш 
імідж, як кандидата вже знизився. Якщо ви клюнули тільки 
на привабливу зарплату, але не спромоглися прочитати 
обов’язкові вимоги до кандидатів, гріш ціна вашій резюме 
в поштовій скриньці адресата.

Якщо ви розсилаєте резюме в розрахунку «на авось», 
якщо ви явно не підходите під вимоги роботодавця - ви 
витрачаєте даремно і свого часу, і час рекрутера. На біль-
шість вакансій у рекрутерів цілком достатньо підходящих 
кандидатів і ваше «авось» ніколи не проходить ...

А коли рекрутери працюють над дуже складними ва-
кансіями та кандидатів практично немає, то ваше «авдру-
гповезет» -резюме теж їм не допоможе, оскільки таких 
кандидатів рекрутери «Ханти» зазвичай безпосередньо.

Для початку дайте мені зрозуміти, що ви прочитали наші 
вимоги і побажання до кандидата. І що вони збігаються з 
вашими навичками і досвідом! Напишіть про це коротко в 
супровідному листі або в розділі «Мета». 3-4 пропозиції, 
2-3 абзаци. Дайте зрозуміти рекрутеру, що ваше резюме 
- не чергова спам-резюме.

Якщо у вас немає розділу «Мета» або короткого опису 
ключового досвіду, націленого на конкретну вакансію, - не 
відсилайте резюме! Не намагайтеся компенсувати недолік 
реальної кваліфікації обіцянками і запевненнями типу 
«швидко навчаюся», «принесу користь вашої компанії», 

НЕ ПЕРЕТВОРюЙТЕ 
СВОє РЕЗюМЕ В СПАМ!
АБО ЧОМУ я ПОВиНЕН ПРОЧиТАТи 

ВАшЕ РЕЗюМЕ?

Іноді доводиться чути такі фрази від претендентів 
на роботу «я розіслав своє резюме на 200 вакансій 
в цьому місяці». Це означає, що 200 менеджерів по 
персоналу повинні витратити свій час на прочитання 
вашого резюме. Скільки з них насправді прочитали 
ваше CV? Судячи з того, що ви ще в пошуках ро-
боти, далеко не всі 200. «Тупа розсилка» за всіма 
можливими і неможливим вакансіях - не найкращий 
шлях для пошуку роботи.

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ
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Вантажник (ж/м Північ-
ний, Олександра Оцу-
па, 23а) ,  з/п висока, 
повний соцпакет, дзво-
нити з 9.00 до18.00, по 
тел. +38(067)635-30-70, 
+38(067)634-70-20.

В а н т а ж н и к ,  з / п  - 
12000грн., район - пр. Пе-
тровського, тел. +38(067) 
636-33-67.

Вантажник, центр міста, 
тел. +38(066)131-46-37, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Вантажники графік робо-
ти: 1/2, тел. +38(099)519-
11-75, +38(067)825-29-00.

Вантажники ,  пр. Ге-
роїв Сталінграда, 36, 
тел. +38(099)360-47-97, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Вантажники, ТЦ «Терра» 
Тополь-3, тел. +38(066) 
131-46-37, 0800-301-331 з 
мобільного безкоштовно.

Вантажник-сортуваль-
ник, тел. +38(096)284-
46-94, +38(095)638-90-05, 
+38(073)407-08-07.

Візьму порядну людину 
в сімейний бізнес. Опла-
та гідна, тел. +38(067)793-
07-89, +38(050)629-80-66.

Вік не межа. Підробіток 
від пенсіонера до студента. 
Дохід до 500 грн. в день, 
тел. +38(096)259-07-76.

Горничная ,  з/п 7500 
г р н . ,  у д о б н ы й  г р а -
фик, питание, соцпакет, 
тел. +38(067)626-11-83.

Додаткова робота в віль-
ний час, тел. +38(098)408-
47-79, +38(066)334-31-14.

Завідувач  господар-
ством, ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. +38(098)119-71-
82, 0800-301-331 з мобіль-
ного безкоштовно.

На виставку метеликів 
«Красуні і чудовиська» 
в м. Одеса потрібен ек-
скурсовод. Обов’язки: 
зустріч і супровід го-
стей, догляд за живими 
комахами, підтримання 
чистоти на виставці, 
проведення екскур-

сії, продаж сувенірів. 
Готові взяти студен-
та і навчити з нуля. 
Г/р позмінний. Житло 
надається. юлія, те-
лефонувати з 10.00, 
тел. +38(095)234-43-
21.

Найбільш оплачувана 
робота для батьків. 
Дохід до 14 000грн. + 
премії, тел. +38(067)890-
27-60, +38(099)086-94-17.

Підприємству на по-
стійну роботу потрібні 
робітники по складан-
ню дерев’яних піддонів, 
оплата відрядна, Правій 
берег, р-н ж/с Сокіл, 
тел. +38(066)333-97-
67.

Підробіток 3-4 години 
в день. Дохід до 400 грн. 
в день, тел. +38(097)403-
11-01, +38(066)377-81-89.

Підробіток 3-4 години 
в день. Дохід до до 450 
грн., тел. +38(096)578-31-
96, +38(066)777-35-30.

Потрібна прибиральни-
ця, Дніпро, вул.Тітова. 
Графік з Пн-Пт. При-
бирання проводити з 
16-00 до 18-00. Звер-
татись за телефоном: 
+38(067)653-02-08 
Еленаю.

Потрібні прибиральни-
ці офісних приміщень. 
Дніпро, вул.Панікахи. 
Графік 2 через 2, з 07-
00 до 16-00. з/п 5500 
грн. Звертатись за те-
лефоном: +38(067)653-
02-08 Елена.

Прибиральник, вул. Ге-
роїв Сталінграда (р-н 16 
лікарні) , тел. +38(099)360-
47-97.

Прибиральниці, пров. Па-
русний, 10Д, тел. +38(098) 
035-95-65.

Прибиральниці. Фіт-
несклуб/р-н Цирку та 
гіпермаркет/р-н ТРК 
«Караван». Гр.; 2/2 з 
8-20 або з 20-8 ч (на 
вибір). ЗП 280-300 грн/
зміна, тел. +38(096)82-
55-020, +38(099)51-
55-418.

Прибиральниця  з/п 
450грн. зміна, місце ро-
боти: р-н пр. Гагаріна, 
тел. +38(067)971-87-44.

Прибиральниця, 5000 
грн., оф. оформ.+-
соц.пакет, Лівий бе-
рег. Стабільна з/п, 
тел. +38(067)00-51-
649, +38(050)32-10-
109.

Прибиральниця, вул. 
Богдана Хмельницького, 
113, +38(093)131-79-50, 
+38(097)45-57-200.

Прибиральниця ,  пр. 
Героїв Сталінграда, 36, 
тел. +38(099)360-47-97, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Різноробочий з робочою 
групою інвалідності, місце 
роботи: смт Самарівка, 
дзвонити пн-пт, з 9.00 до 
18.00, тел. +38(0562)36-
06-18, +38(067)522-26-47.

Робота або підробіток 
для активних та цілеспря-
мованих, тел. +38(093)551-
76-47.

Робота без начальника, 
будильника і понеділка, 
тел. +38(067)890-27-60, 
+38(099)086-94-17.

Робота для тих, кого 
скоротили. Безкоштовне 
навчання. Гнучкий гра-
фік, гідна оплата праці, 
тел .  +38(050)726-94-
17, +38(097)468-95-43, 
+38(093)149-68-60.

Робота студентам, з/п 
від 6000 грн., вільний гра-
фик, кар’єрне зростання 
терміново! 5 вакантних 
місць, Євгеній Анатоліє-
вич, тел. +38(056)789-08-
03, +38(063)841-64-99, 
+38(050)903-79-83.

Робота, тел. +38(097)762-
48-85, 063-618-21-07.

Робочів центр декоратив-
них культур «Зелений світ», 
тел. +38(050)342-56-42.

Співробітники. Оплата 
висока, тел. +38(098)100-
88-30, +38(099)488-15-98.

Цікава робота. Офіс. 
Дружній колектив. Дохід 
до 11 500 грн.+премії, 
тел. +38(068)982-48-
50, +38(066)558-64-48.

«гарантую, що впораюся» і тому подібними вмовляннями. 
Рекрутери НЕ будуть проявляти свою некомпетентність і 
показувати компанії-клієнта некваліфікованих кандидатів 
тільки на підставі ваших обіцянок ...

Будьте впевнені, що ваша кваліфікація збігається з не-
обхідною мінімум на 90%. Ви заощадите собі і нам масу 
часу, чесно порівнявши свою кваліфікацію і опис вакансії. 
Переконайтеся, що ви підходите по кожному пункту, «по-
трапляєте» в опис вакансії. Або, принаймні, по 9 пунктам з 
10. Інакше не відсилайте резюме, цінуєте себе. Не ставайте 
само-спамером.

2. Переконайтеся самі, що ваше резюме аку-
ратно відформатоване і налаштоване під конкретну 
вакансію.

Сподіваюся, ви вже зробили кілька версій свого резюме, 
змінивши їх під можливі варіанти вакансій?

Ваше фото повинно бути діловим. А не з серії «я і моя 
машина», «я і моя ...», ні з вечірки або копією з старого 
паспорта. І свіжим, тобто не 3-річну давності.

Використовуйте 1 шрифт, але можна 2 кольори.

Розумно використовуйте рамки і виділення жирним і 
підкресленням.

Пишіть назви компаній, де ви працювали, ВЕЛИКИМИ 
літерами.

Після назви компанії напишіть, які товари або послуги 
вона виробляє або продає. Ви не повірите, але в 40% 
випадків з резюме незрозуміло, в якій галузі працювала 
людина і що виробляла продавала його компанія ...

Використовуйте марковані списки (як в цьому тексті) 
для перерахування своїх обов’язків, фактів і досягнень; 
робіть резюме легким для читання.

Нічого зайвого. Зосередьтеся на вимогах конкретної 
вакансії і не будуйте з себе універсалу. Рекрутери пе-
реглядають резюме швидко в пошуках інформації, яка б 
підтверджувала наявність потрібних їм навичок.

Чи не прибріхує і не перебільшуйте. Всі розкриється 
пізніше. Наприклад, HR-менеджери зараз все суцільно 
«коучі» і «тренери». Як виявилося на одному останньому 
співбесіді з кандидаткою, чотири рази згаданий в резюме її 
нібито тренінговий досвід виявився на ділі антиалкогольної 
бесідою з робочими будівельної фірми і виступом на зборах 
з короткою «мотивуючої» промовою. З глибоким змістом 
«на роботі треба працювати» ... Тлумачний рекрутер завжди 
повинен докопатися до суті і легко вирахує липові ваших 
грандіозних досягнень.

3. Насичуйте резюме ключовими словами і фра-
зами, що збігаються з описом вакансії і технічними 
термінами, використовуваними у вашій галузі та 
бізнесі.

Якщо ви впевнені, що повністю підходите під вимоги 
вакансії - не пропустіть нагоду, переконайтеся, що в ре-
зюме є відповіді на ВСІ питання, тобто на кожну вимогу до 
кандидата є ваше твердження або краще - підтвердження. 
Доведіть спочатку це на папері. Якщо те, що ви - відповід-
ний кандидат, знаєте тільки ви, але ніяк не ясно з резюме, 
як рекрутер про це здогадається?

Включайте в своє резюме потрібні ключові слова, як 
це роблять Інтернет-маркетологи для того щоб пошукові 
системи знаходили їх на веб-сторінці. Рекрутер переглядає 
в день 100-200 резюме, він як той маленький Гугл, який 
в тонні паперової руди шукає золоті крупиці за ключови-
ми словами, пильно видивляючись їх в тексті. Не дайте 
пропустити себе і тим рекрутерам, які переглядають ре-
зюме менш пильно, по діагоналі. Дайте їм себе знайти! 
Насправді, наявність в резюме ключових фраз і термінів, 
які збігаються з описом вакансії - це основна причина, 
щоб рекрутер зателефонував Вам! Тільки тоді він може 
бути впевнений, що Ви дійсно (і уважно) прочитали текст 
вакансії і попередньо самі оцінили себе. Що ви провели 
первинний самоотбор.

Звичайно, я не можу гарантувати, що тепер все рекру-
тери будуть більш уважно ставитися до вашого резюме. 
Але тепер ви краще знаєте, що вони очікують від вашого 
резюме, що саме збільшує ваші шанси і що допоможе 
рекрутерам не пропустити вас в потоці резюме.
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767-16-32 (34, 35, 38)

Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿

â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà

Òåëåôîíû: 067-522-80-75, (056) 713-21-13.
Àäðåñ: óë. Ñóõîé Îñòðîâ,3 (ñòàíöèÿ ìåòðî «Çàâîäñêàÿ»)

Ñïåöîäåæäîé îáåñïå÷èâàåì, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû,

åñòü êóëèíàðèÿ, äóøåâûå ñ ãîðÿ÷åé âîäîé.

Óäîáíàÿ òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà. Èíîãîðîäíèì îáùåæèòèåå.

ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:
ÀÎ «ÄÍÅÏÐÎÒßÆÌÀØ» (ÄÇÌÎ)

Ç/ï âûïëà÷èâàåòñÿ
ñâîåâðåìåííî (äâà ðàçà â ìåñÿö) !

Òîêàðåé

Ôðåçåðîâùèêîâ

Ñâåðëîâùèêîâ

Øëèôîâùèêîâ

Ñòðîïàëüùèêîâ

Ñòðîãàëüùèêîâ

Òîêàðåé - ðàñòî÷íèêîâ

Äîëáåæíèêîâ

Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÎÒÊ

- ç/ï 18000 ãðí.

- ç/ï 20000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 10000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 20000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó â çâ'ÿçêó
ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Ìè ïðîïîíóºìî:

050-489-77-93
Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ â³äðÿäíà îïëàòà ïðàö³

ñîö³àëüíèé ïàêåò

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê
Åëåêòðîìîíòåð

Îïåðàòîðè ë³í³¿

Êîì³ðíèê

ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííþ
åëåêòðîîáëàäíàííÿ

ïî âèðîáíèöòâó
õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿
(áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 35 ðîê³â)

Â ¿äàëüí³ äèòÿ÷èõ ñàäê³â
³ øê³ë ïîòð³áí³

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

Çàâ³äóâà÷
âèðîáíèöòâîì
Êóõàð³
Êóõîíí³
ïðàö³âíèêè

, ç/ï â³ä 8500 ãðí.

, ç/ï â³ä 7000 ãðí.

, ç/ï â³ä 5000 ãðí.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(öåíòð ì³ñòà)

066-131-46-37, 0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Ïðîäàâö³â
Ïðîäàâö³â
Êàñèðà
Âàíòàæíèêà
²íñïåêòîðà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

ïî ³íâåíòàðèçàö³¿

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð
Ñëþñàð

095-730-70-71, 098-911-41-00

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ÒÐÖ "Ì³ð³àäà"

(ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

093-000-85-45,

0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

ïðîäàâö³â
ïðîäàâö³â
ïðîäàâö³â

ãàñòðîíîì³ÿ

ñòåëàæíîãî â³ää³ëó

ì'ÿñíîãî â³ää³ëó


