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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

Òåë. 050-342-56-42

Öåíòðó äåêîðàòèâíèõ êóëüòóð
"Çåëåíèé ñâ³ò"

òåðì³íîâî ïîòð³áí³

Ðîáî÷³

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

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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ð-í Êîìóíàð)

095-354-44-68

Ïðîäàâö³â

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ñ³÷åñëàâñüêà íàáåðåæíà, 33

ÏÐÎÄÀÂÖß
çàâ³òðèííî¿ çîíè

066-112-86-65

099-360-47-97

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà

(ð-í 16 ë³êàðí³)

Ïðèáèðàëüíèêà

Ïðîäàâöÿ-

êîíñóëüòàíòà

Ð Î Á Î Ò À
ÒÐÖ "ªâðîïà"

Òåë. 098-636-76-11

Ïðîäàâö³

Êàñèð

Ïðîäàâåöü
çàâ³òðèííî¿ çîíè

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

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

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.

Äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³ ïîòð³áí³

Çâàðþâàëüíèêè

Ìîíòàæíèêè

ðó÷íî¿ ³ àðãîíîäóãîâîãî
çâàðþâàííÿ

òåõíîëîã³÷íèõ
òðóáîïðîâîä³â

Ðîáîòà â Ïîëòàâ³ òà Îäåñ³

067-500-14-29

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

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

Äèçåë³ñòà
Åëåêòðîìîíòåðà
Ìåõàí³êà
Ìàëÿðà

Åëåêòðîãàçîçâàðíèêà

ïåðøî¿ êàòåãîð³¿

ç ðåìîíòó âåðñòàò³â

ç ðåìîíòó
ðóõîìîãî ñêëàäó

ç ôàðáóâàííÿ
òåïëîâîç³â åìàëåâèìè ôàðáàìè

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

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

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

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

âàíòàæíèõ àâòî

Íà àâòîìèéêó
ÏÏ "Äí³ïðîàãðîõ³ì" ïîòð³áí³

Ìèéíèêè

050-200-64-20äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³

ÂÎÄ²É
êàòåãîð³¿ Å

òåë. 050-453-41-52

Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó
ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áåí:

Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë

Îïåðàòîð-

Îõîðîííèê

íàëàãîäæóâà÷
âèðîáíè÷î¿ ë³í³¿
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Студентам робота в офі-
сі, можна і без досвіду 
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.

Робота для молоді з 
амбіціями. Високий 
дохід + бонуси + премія, 
тел. +38(067)112-02-
54, +38(095)871-61-05.

Робота студентам, з/п 
від 6000 грн., вільний гра-
фик, кар’єрне зростан-
ня терміново! 5 вакант-
них місць, Євгеній Ана-
толієвич, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-54-99, 
+38(050)903-79-83.

01

Шукаю працівника з до-
свідом роботи керів-
ника. Дохід до 20 тис. 
грн. + бонуси + премія, 
тел. +38(067)112-02-
54, +38(095)871-61-05.

02

В новий Бізнес- центр 
потрібні спеціалісти для 
роботы. Питання за теле-
фоном, 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.

Інженер-конструктора 
першої категорії, повний со-
цпакет, п’ятиденка, достав-
ка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи: Лівий 
берег, 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 дзвін-
ків, тел. +38(097)323-87-21.

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

Оператор ПК, тел. +38(097) 
776-87-90.

Помічник керівника. 
Можливо без досвіду. Рі-
шення орг. питань. Дохід 
до 12 тис. грн. +премії, 
тел. +38(068)982-48-
50, +38(066)558-64-48.

Потрібен співробітник в 
офіс для роботи адміні-
стративного характеру, 
роботи з персоналом. 
(основна робота або 
підробіток). Оплата 10-12 
тис. грн.. тел. +38(098)617-
93-45, +38(050)331-84-54.

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

09

Психолог, р-н роботи, пр. 
Кірова (Поля), тел. +38(067) 
565-57-64.

10

Менеджер в велику ком-
панію, можна і без дос-
віду роботи, навчання 
за рахунок компанії, но-
вий офіс в центрі міста, 
перспектива від 15000 
грн., тел. +38(097)123-
45-12.

В е л и к и й  р і е л т о р -
ський бізнес «KVADRAT 
GROUP» запрошує на ро-
боту менеджерів з про-
дажу, проф. підготовка 
за рахунок компанії, 
офіс в центрі, з/п 24000 
грн., тел. +38(097)089-
10-10 (HR-менеджер, 
Валентина).

Командна праця. За-
к о р д о н н і  п о ї з д к к и . 
тел. +38(097)667-83-30.

Менеджер-футболіст в 
офіс. Оплата до 11 500 грн.+ 
премії, тел. +38(067)890-27-
60, +38(099)086-94-17.

П о т р і б е н  д и с п е т -
чер-адміністратор в 
комерційну організацію., 
тел. +38(095)900-52-76 
(viber).

Потрібні співробітни-
ки з досвідом роботи 
на держструктурах та 
підприємствах, з ви-
щою та середньою осві-
тою. Комунікабельність, 
відповідальність. Бе-
ремо студентів на не-
повний робочий день. 
Від нас - підтримка, 
нескладне стажуван-
ня в процесі роботи , 
щотижневі виплати, 
тел. +38(066)912-11-
32, +38(063)854-34-32.

11

Агентству Нерухомо-
сті Resident потрібен 
менеджер з продажу з 
досвідом роботи та без, 
навчання за рахунок 
компанії, новий офіс в 
центрі міста, перспек-
тива 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 ,  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 ,  ц ен тр  м і с т а , 
тел. +38(066)131-46-37, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÒÎÐÃ²ÂËß

ÄËß ÌÎËÎÄ²

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Çàïàäíûé

050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê
Ïåêàðü

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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ð-í ïàðêà Øåâ÷åíêà)

Êàñèð³â-
ïðîäàâö³â
Êóõàð³â

Òåë. 066-112-86-65

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

(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

Ïðèâàòíîìó äèòÿ÷îìó
ñàäêó íà Òîïîë³ ïîòð áí³³

Òåë. 067-565-57-64

Âèõîâàòåëü
Ïñèõîëîã

, ç/ï 8000 ãðí

ð-í ðîáîòè, ïð. Ê³ðîâà (Ïîëÿ)

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

Íà ðîáîòó ïîòð³áí³
âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

098-474-54-82

Îõîðîíö³
Ï³öàéîëî
Ïåêàð
Êóõàð

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

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
âóë. Ìàð³¿ Êþð³, 5

Ïðîäàâöÿ
Ïðîäàâöÿ

Êóõàð³â
Ïåêàðÿ

çàâ³òðèííî¿ çîíè

067-170-04-17

Ïðîõ³äíèê³â
Åëåêòðîñëþñàð³â-
ìîíòàæíèê³â ÏÃÏÓ
Àðìàòóðíèê³â

ÏÀÒ Êè¿âìåòðîáóä
çàïðîøóº íà ðîáîòó

Çàðîá³òíÿ ïëàòà â³ä 20000 ãðí.
Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ

Äëÿ ³íîãîðîäí³õ º ãóðòîæèòîê

067-440-35-36 Ñâ³òëàíà
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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.

Касири-продавці, р-н пар-
ка Шевченко, тел. +38(066) 
112-86-65.

Продавець в продуктовий 
магазин потрібен - ж/м 
Приднепровськ, пгт. Чапли, 
тел. +38(097)936-68-73, 
+38(095)088-62-49.

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  зав і трин-
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  зав і трин-
ної зони, ТРЦ «Європа», 
тел. +38(098)636-76-11.

Продавець завітринної 
зони, ТЦ Терра (12 квартал), 
тел. +38(098)119-71-82, 
0800-301-331 з мобільного 
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 «Європа», 
тел. +38(098)636-76-11.

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

Продавець-касир, За-
п о р і з ь к е  ш о с е ,  4 2 , 
тел. +38(093)000-85-45.

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

Продавці  в магазини 
фірмової торгівлі продук-
тами харчування Кам’ян-
ське, Павлоград, Дніпро, 
Новомосковськ (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.

Продавц і  г а с т р оно -
мії, пров. Парусний, 10Д, 
тел. +38(098)035-95-65.

П р о д а в ц і  г а с т р о -
номії, ТРЦ «Міріада» (пр. 
Олександра Поля, 11Б), 
тел. +38(093)000-85-45, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

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

П р о д а в ц і  з а в і т р и н -
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.

Продавці-консультан-
ти гр/р: 3/2, з/п: 6300-
7700 грн., офіційне пра-
цевлаштування, своєчасна 
з/п, тел. +38(093)170-75-
58, +38(066)170-94-58, 
+38(067)617-07-58.

ТОВ «КВАДРАТ ГРУП» по-
трібні менеджери з про-
дажу, проф. підготовка 
за рахунок компанії, 
офіс в центрі, з/п 24000 
грн., тел. +38(097)089-
10-10 (HR-менеджер, 
Валентина).

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)841-54-99, 
+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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Зав ідувач  в иробни -
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. Га-
гаріна, +38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-
301-331 з мобільного без-
коштовно.

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

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

Кухар, тел. +38(097)776-
87-90.

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

Кухарі, р-н парка Шевчен-
ко, тел. +38(066)112-86-65.

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

Кухонні працівники, з/п від 
5000 грн. , тел. +38(099)742-
21-27, +38(096)626-04-02.

М и й н и к  п о с у д у , 
тел. +38(097)776-87-90.

Офіціант, тел. +38(097) 
776-87-90.

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. Кондратюка, 
8, тел. +38(098)474-54-82.

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

066-725-91-45

Ïîñò³éíà ðîáîòà

êàò. Â, Ñ ïî Óêðà¿í³

ÂÎÄ²É
âóë. Êàëèíîâà 87, îô 212

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

ïðîæèâàííÿ Ë³âèé áåðåã

050-361-37-05

097-083-01-73

Ðîá³òíèö³ öåõó
(íàâ÷àííÿ)

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ó ìåðåæó
ìàãàçèí³â "Àâðîðà" (ïðîì. ãðóïà),

ïîòð³áí³:

Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
ñâîº÷àñíà ç/ï.

Ïðîäàâö³-
êîíñóëüòàíòè

Îõîðîííèê
òîðãîâîãî çàëó

ãð/ð: 3/2, ç/ï: 6300-7700 ãðí.

ãð/ð: 3/2, 4/2, 5/2,

ç/ï: 8200-11000 ãðí.

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

Охоронці
Ãðàô³ê ðîáîòè 1/2, 1/3

çàðîá³òíà ïëàòà

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

м. Дніпро

â³ä 760 ãðí./çì³íà+ïðåì³¿
Îô³ö³éíå ïðàðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò

Åêñïåðò-îö³íþâà÷
â ëîìáàðä

Ãð. ðîáîòè ïîäîáîâèé

íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.

096-461-81-69

ð-í ðîáîòè: ì. Äí³ïðî, ì. Êàì'ÿíñüêå

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
íà ïîñò³éíó ðîáîòó

(ñ 9.00 äî 16.00)

Â³ää³ë êàäð³â ÄÏ "ÂÎ ÏÌÇ": âóë. Êðèâîð³çüêà, 22, êàá.14

"ÂÎ ÏÌÇ” ³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà

òåë. äëÿ äîâ³äîê

Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè.

ïîòð³áí³

33-67-01, 34-39-18

çàïðîøóþòüñÿ

³íâàë³äè

²²² ãðóïè

Âåðñòàòíèêè
Ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðè âåðñòàò³â ç ÏÓ
Åëåêòðîìîíòåðè
Ñëþñàð-ñàíòåõí³ê
Ãàëüâàíèê
Åëåêòðîåðîç³îí³ñò

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(öåíòð ì³ñòà)

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

Ïðîäàâö³â
Ïðîäàâö³â
Êàñèðà
Âàíòàæíèêà
²íñïåêòîðà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

ïî ³íâåíòàðèçàö³¿

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

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

050-200-64-20äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³

ÂÎÄ²É
êàòåãîð³¿ Å
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ÐÎÁÎÒÀ
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.

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

Фахівць м’ясного виробни-
цтва, ТЦ Терра (12 квартал), 
тел. +38(098)119-71-82, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.
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Інспектор  з  інвента-
ризац і ї ,  центр  м і с та , 
тел. +38(066)131-46-37, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

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

Приймальник, ТЦ «Терра» 
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 авто-
мийник з досвідом роботи. 
Зарплата висока (ставка 
+%). Іногороднім оплачуєть-
ся проїзд. тел. + 38(095)292-
42-61, +38(0562)311-625, 
+38(0562)362-362.

Автомийник, р-н вул. До-
нецьке шосе-Передова, вул. 
Винокурова. З/п висока. 
тел. +38(095)292-42-65.

Автослюсар, з досвідом 
роботи 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.

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

Водій кат. «Е» з досвідом 
роботи. тел. +38(067)718-
88-54.

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 категорії Є. Робо-
та по Україні. З/п від 20 
000 грн, тел. 066-331-
77-10.

Водій-далекобійник. 
Без шкідливих зви-
чок, чесний, поряд-
ний. Д/Р на груз. DAF, 
Scania, причепи-тен-
ти (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 гр-
н+премії, р-н роботи: Лівий 
берег, дзвонити пн-пт з 9.00 
до 18.00, тел. +38(098)970-
94-05.

Зварювальник, з досвідом 
роботи 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.

Компанії PITLINE потрібен 
автослюсар по заміні ма-
стил при АЗС у м. Дніпро 
та  област і .  Навчання , 
оформлення, соц.пакет, 
своєчасна 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.

У мережу хімчисток водій 
з власним вантажопасажир-
ським авто. тел. +38(067) 
565-38-45, +38(095)225-
38-45.
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В мережу хімчисток по-
трібна швачка (дрібні ре-
монти). тел. +38(067)565-
38-45, +38(095)225-38-45.

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

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

Гальваник ,  в ідділ ка-
дрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, 
тел. +38(0562)33-67-01, 
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 
до 16.00).

Дизелист, повний соцпа-
кет, п’ятиденка, достав-
ка 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. Кротова, 
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.

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

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

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування електро-
обладнання, підприємство 
знаходиться на Лівому бе-
резі, м. Дніпро, вул. Океан-
ська, 4, тел. +38(050)489-
77-93.

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿

â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram

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

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

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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ð-í Êîìóíàð)

095-354-44-68

Ïðîäàâö³â

099-360-47-97

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà

(ð-í 16 ë³êàðí³)

Ïðèáèðàëüíèêà

Ïðîäàâöÿ-

êîíñóëüòàíòà
òåë. 050-453-41-52

Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó
ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áåí:

Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë

Îïåðàòîð-

Îõîðîííèê

íàëàãîäæóâà÷
âèðîáíè÷î¿ ë³í³¿
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ÐÎÁÎÒÀ
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.

Е л е к т р о м о н т е р , 
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.

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

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

Зварювальники ручної і 
аргонодугового зварювання, 
робота в Полтаві та Одесі, 
тел. +38(067)500-14-29.

Майстер з ремонту та об-
слуговування бензопил і 
мотокос на постійну ро-
боту. Зарплата відряд-
на, тел. +38(067)349-
32-59.

Маляр по фарбуванню 
тепловозів емалевими фар-
бами, 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.

Механік в компанію з ви-
робництва і збуту мета-
лопрокату, місце роботи: 
12-ий квартал, вул. Кротова, 
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.

Монтажники техноло-
гічних трубопроводів, ро-
бота в Полтаві та Одесі, 
тел. +38(067)500-14-29.

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

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

На підприємство по-
трібен слюсар. Оплата 
своєчасно. Лівий берег, 
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 верстатів з ПУ, 
відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»: 
вул. Криворізька, 22, каб.14, 
тел. +38(0562)33-67-01, 
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 
до 16.00).

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, міс-
це роботи: 12-ий квартал, 
тел. +38(050)453-41-52.

П о т р і б е н  о с о б и -
стий помічник в офіс. 
Дохід до 650 грн. в день, 
тел. +38(068)935-97-94, 
+38(050)521-43-31.

Потрібн і  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 ділянку ГТВ, 
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.

Робітники для складан-
ня виробів на виробни-
цтво, тел. +38(095)320-
68-41.

Робітниці цеху (навчання), 
проживання Лівий берег, 
тел. +38(050)361-37-05, 
+38(097)083-01-73.

Скрутчик дроту, дніпровсь-
кому кабельному заводу 
«Енерго», тел. +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00.

Слесар-ремонтник та 
стропальник. Офіційне пра-
цевлаштування, соц.пакет, 
8-ми годинний робочий 
день, 5-днівка, своєчасна 
оплата. тел. +38(050)480-
28-85.

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

Слюсар з ремонту вер-
статів, 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 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. Кротова, 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.

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

Слюсар-ремонтник по 
ремонту металообробного 
обладнання, місце роботи: 
смт Самарівка, дзвони-
ти 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.

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

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 ïîòð³áí³

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

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ-
ÑÎÐÒÓÂÀËÜÍÈÊ
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
äåðåâ'ÿíèõ ï³ääîí³â

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â
ãàñòðîíîì³¿
Ïðèáèðàëüíèöü

ïðîâ. Ïàðóñíèé, 10Ä

098-035-95-65

òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîòåëüíîãî êîìïëåêñó

ïîòð³áí³

Îïåðàòîð ÏÊ
Îô³ö³àíò
Êóõàð
Ìèéíèê ïîñóäó

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Çàïîð³çüêå øîñå, 42

Ïðîäàâöÿ

Ïðîäàâöÿ-
êàñèðà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

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

Ðîçäàò÷èöÿ

Ó êàôå ïî âóë. Êðàñíàÿ
ïîòð³áíà

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

Ð Î Á Î Ò À
ÒÐÖ "ªâðîïà"

Òåë. 098-636-76-11

Ïðîäàâö³

Êàñèð

Ïðîäàâåöü
çàâ³òðèííî¿ çîíè

Äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³ ïîòð³áí³

Çâàðþâàëüíèêè

Ìîíòàæíèêè

ðó÷íî¿ ³ àðãîíîäóãîâîãî
çâàðþâàííÿ

òåõíîëîã³÷íèõ
òðóáîïðîâîä³â

Ðîáîòà â Ïîëòàâ³ òà Îäåñ³

067-500-14-29

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

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

Äèçåë³ñòà
Åëåêòðîìîíòåðà
Ìåõàí³êà
Ìàëÿðà

Åëåêòðîãàçîçâàðíèêà

ïåðøî¿ êàòåãîð³¿

ç ðåìîíòó âåðñòàò³â

ç ðåìîíòó
ðóõîìîãî ñêëàäó

ç ôàðáóâàííÿ
òåïëîâîç³â åìàëåâèìè ôàðáàìè

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

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

095-730-70-71, 098-911-41-00
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ÐÎÁÎÒÀ
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, відділ ка-
дрів ДП «ВО ПМЗ»: вул. 
Криворізька, 22, каб.14, 
тел. +38(0562)33-67-01, 
+38(0562) 34-39-18 (з 9.00 
до 16.00).

Токар, зарплата від 15000 
грн., виплачується своє-
часно (два рази на місяць), 
УВАГА! Хто працевлаштуєть-
ся до 15 квітня 2020 року - 
отримає премію 5000 грн., 
адреса: вул. Сухий Острів, 
3 (станція метро «Завод-
ська»), тел. +38(067)522-
80-75, +38(066)511-83-48, 
+38(056)713-21-13.

Токар, 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.

Токар-карусельник , 
зарплата від 15000 грн., 
виплачується своєчасно 
(два рази на місяць), УВА-
ГА! Хто працевлаштується 
до 15 квітня 2020 року - 
отримає премію 5000 грн., 
адреса: вул. Сухий Острів, 
3 (станція метро «Завод-
ська»), тел. +38(067)522-
80-75, +38(066)511-83-48, 
+38(056)713-21-13.

Токар-росточник, зарп-
лата від 15000 грн., ви-
плачується своєчасно (два 
рази на місяць), УВАГА! 
Хто працевлаштується до 
15 квітня 2020 року - от-
римає премію 5000 грн., 
адреса: вул. Сухий Острів, 
3 (станція метро «Завод-
ська»), тел. +38(067)522-
80-75, +38(066)511-83-48, 
+38(056)713-21-13.

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

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

У сапожний цех потрібні 
заготовлювачи на постійну 
роботу або на підробіток. Зу-
пинка ТРЦ «Наша Правда». 
З усіх питань: +38(096)592-
70-51, +38(050)595-22-63 
Владислав.

Фрезерувальник ЧПУ, 
зарплата від 15000 грн., 
виплачується своєчасно 
(два рази на місяць), УВА-
ГА! Хто працевлаштується 
до 15 квітня 2020 року - 

отримає премію 5000 грн., 
адреса: вул. Сухий Острів, 
3 (станція метро «Завод-
ська»), тел. +38(067)522-
80-75, +38(066)511-83-48, 
+38(056)713-21-13.

Фрезерувальник, зарп-
лата від 15000 грн., ви-
плачується своєчасно (два 
рази на місяць), УВАГА! 
Хто працевлаштується до 
15 квітня 2020 року - от-
римає премію 5000 грн., 
адреса: вул. Сухий Острів, 
3 (станція метро «Завод-
ська»), тел. +38(067)522-
80-75, +38(066)511-83-48, 
+38(056)713-21-13.

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.
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Арматурники  в  ПАТ 
Київметробуд, заробітня 
плата від 20000грн., офі-
ційне працевлаштування, 
для іногородніх є гуртожи-
ток, тел. +38(067)440-35-36 
Світлана.

Електрослюсарі-мон-
тажники  ПГПУ в ПАТ 
Київметробуд, заробітня 
плата від 20000грн., офі-
ційне працевлаштування, 
для іногородніх є гуртожи-
ток, тел. +38(067)440-35-36 
Світлана.

Малярі-штукатури в бу-
дівельну організацію. 
Зарплата своєчасно, 
тел. +38(095)239-17-
09, Дмитрий.

Монтажник з власним 
авто, монтаж автома-
тичного поливу, робо-
ти по будівництву та 
обслуговуванню ба-
сейн ів .  Навчаємо! , 
тел. +38(066)737-23-
76, +38(097)534-34-78, 
Сергій.

Прохідники в ПАТ Київме-
тробуд, заробітня плата 
від 20000грн., офіційне 
працевлаштування, для 
іногородніх є гуртожиток, 
тел. +38(067)440-35-36 
Світлана.

17

Охоронець, вул. Ю. Кондра-
тюка, 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.

Охоронник  торгового 
залу г/р: 3/2, 4/2, 5/2, з/п: 
8200-11000 грн., офіційне 
працевлаштування, своє-
часна з/п, тел. +38(093)170-
75-58, +38(066)170-94-58, 
+38(067)617-07-58.

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

Охоронці, м. Дніпро, гра-
фік роботи 1/2, 1/3, заро-
бітна плата від 760 грн./
зміна+премії, офіційне пра-
рацевлаштування, соцпакет, 
тел. +38(095)410-71-51, 
+38(050)442-87-44.

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.
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!!!Проста робота для 
людей будь-якого віку. 
Робота в офісі. Подробиці 
по телефону. Телефонувати 
з 9 до 15, тел. +38(098)592-
24-03.

Агенство нерухомості під-
бирає штат співробітників, 
з/п від 20000 грн., дос-
від роботи не обов’язко-
вий, навчання, кар’єрне 
зростання, графік робо-
ти гнучкий, терміново, 5 
місць, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-54-99, 
+38(050)903-79-83 Євгеній 
Анатолієвич.

Активним пенсіоне-
рам робота  в  оф і с і , 
тел. +38(095)169-35-76.

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ
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Сьогодні ми розглянемо питання, які, як правило, задає 
майже кожен HR. Відразу обмовимося: всі HR-и в один го-
лос стверджують, що відповідати треба чесно. Злукавити, 
звичайно, можна. Але при сприятливому збігу обставин, 
тобто після працевлаштування, вам за свої слова відповідати 
доведеться. Тому, подумайте, чи варто ...

Перше питання, з якого, як правило, починається 
співбесіду: «Розкажіть про себе». «Підгрунтя у цього пи-
тання кілька, по-перше, необхідно послухати, ЯК людина 
розповідає про свою трудову діяльність. Важливий струк-
турований розповідь. Якщо кандидат перестрибує з одного 
на інше, то це вказує на неструктурованість його мислення, 
що негативно позначиться на навчанні і подальшій роботі в 
компанії. Відповідно, ідеальний відповідь - це коли ви чітко 
і послідовно розповідаєте про попередні місця роботи: що 
входило у ваші обов’язки, що ви привнесли в виробничий 
процес, які результати отримали з того чи іншого проекту. 
По-друге, чітка і грамотна мова є абсолютно необхідною 
умовою для роботи більшості співробітників. Це стосується і 
до багатьох інших компаній, і в першу чергу до співробітників, 
що є «обличчям» компанії - менеджерам з продажу, продав-
цям-консультантам, операторам Call-центрів, секретарям.

Не менш важливо, з чого ви починаєте розповідати, 
адже відповідь на це питання будь-яка людина починає, як 
правило, з тих речей, які для нього важливі і актуальні - у 
кого-то на першому місці сім’я, у кого-то кар’єра. Залеж-
но від позиції, на яку претендуєте, ви повинні заздалегідь 
продумати свою відповідь. Буде недоречним розповідати 
про декілька вдало завершених проектах або принесеної на 
благо компанії багатомільйонної прибутку, коли претендуєте 
на посаду, не припускає кар’єрний і професійний ріст, на-
приклад, на позиції асистента або офісного співробітника. 
І навпаки. При працевлаштуванні на позицію менеджера з 
продажу розповідати про те, що у вас троє маленьких дітей, 
за якими часто треба буде ходити в дитячий сад.

ПОРАДА! Запитайте, про що саме хоче почути співроз-
мовник. Таким чином, ви виграєте час (хоча б кілька секунд) 
і встигнете зібратися з думками.

Потайной смысл 
воПросов 

менеджера По 
Персоналу

Всі знають, що до співбесіди необхідно готу-
ватися: грамотно скласти резюме, продумати 
свій гармонійний зовнішній вигляд, опрацювати 
маршрут проїзду, щоб не застрягти в пробці і 
не запізнитися ... Але що не можна точно пе-
редбачити, так це питання, які буде ставити 
менеджер по персоналу . Або можна? «Трудові 
резерви» спробували скласти якусь шпаргалку 
для здобувача, розбивши питання по групах. І 
ось, що з цього вийшло.
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Бабусі, дідусі! Хоче-
те подарувати онукам 
щось більше, ніж пен-
сія? Робота, доп. заробіток, 
самореалізація (мрії збува-
ються). Дохід до 8000 грн. 
тел. +38(097)234-24-28, 
+38(066)103-45-12.

Вантажник на постій-
не місце роботи! Вимоги: 
уважність, порядність, від-
повідальність, без шкід-
ливих звичок. Обов’язки: 
вантажно-розвантажувальні 
роботи. Графік роботи: 5/2; 
район 12 кварталу. Повний 
соцпакет. +38(067)569-95-
42.

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-
ро їв  Стал інграда ,  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.

Вихователь , з/п 8000 
грн, р-н роботи, пр. Кірова 
(Поля), тел. +38(067)565-
57-64.

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

Гарна робота для гарної 
людини з гарною опла-
тою, тел. +38(099)460-
41-76, +38(096)380-
33-60.

Домробітниця, 1-2 дні на 
тиждень. Оплата 500-600 
грн/день. + дорога. Р-н пр. 
Гагаріна Інститут чорної 
металургії. Відповідаль-
на, пунктуальна. Прописка. 
тел. +38(068)419-77-77.

Експерт-оцінювач в лом-
бард, навчання за рахунок 
компанії, з/п від 10000 грн., 
р-н роботи: м. Дніпро, м. 
Кам’янське, гр. роботи по-
добовий, тел. +38(096)461-
81-69.

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

Майстер на всі руки. 
Наявність водійських 
прав. З/п от 8-10 тис. 
грн., тел. +38(050)604-
01-40.

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 екскурсії, 
продаж сувенірів. Готові 
взяти студента і навчити 
з нуля. Г/р позмінний. 
Житло надається. Юлія, 
телефонувати 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.

Пакувальниці зелені. 
Терміново! Графік уз-
годжується, нічні зміни. 
ЗП від виробітку. Район 
Північного авторинку, 
вул. Дніпросталівська, 
тел. +38(068)984-03-
09.

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

Потрібна няня хлопчику 4-х 
років. Підгородне, 2/2, 1с / 
1000 грн. тел. + 38(067)145-
80-00.

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 Еле-
наю.

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. Геро-
їв Сталінграда (р-н 16 лікар-
ні) , тел. +38(099)360-47-97.

Прибиральниці в ТЦ денні 
та нічні зміни, вул. Тітова. 
тел. +38(067)402-15-71.

Прибиральниці, денні змі-
ни, 2/2, 09.00-21.00 р-н вул. 
Тітова. тел. +38(067)563-25-
44, +38(067)402-15-71.

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 в Зво-
рушливий зоопарк. 
З/п 25 грн. в годину., 
тел. +38(095)234-43-
21.

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

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

Прибиральниця ,  Пу-
тилівська 16. Спортивний 
клуб. Зміна 12 годин. 296 
грн. тел. +38(098)888-83-
82, +38(095)888-83-82.

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

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

Робота для тих, кого 
скоротили. Безкоштов-
не  навчання .  Гнучкий 
графік, гідна оплата пра-
ці, тел. +38(050)726-94-
17, +38(097)468-95-43, 
+38(093)149-68-60.

Сервісні співробітники 
(прибиральники) в кіноте-
атр. Денні та нічні зміни. 
тел. +38(067)402-15-71.

Співробітник в Зворуш-
ливий зоопарк. Вимоги: 
комунікабельність, гра-
мотна мова, наявність 
прав, здатність викону-
вати чоловічу побутову 
роботу. З/п від 10 тис. 
грн., тел. +38(050)604-
01-40.

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.

По суті, цим оповіданням ви презентуєте себе. Розповідь 
не повинен бути занадто коротким: «Закохався, одружив-
ся, розлучився ...» Мається на увазі, що в міру того, як ви 
розповідаєте, менеджер по персоналу буде ставити уточню-
ючі питання, тому не виключено, що розмова може перейти 
зовсім на інші теми.

Наступне питання, яке завжди задається на співбесіді, 
- це: «З чим пов’язана зміна місця роботи?» Відповідь до-
зволяє менеджеру з персоналу зрозуміти, якою мірою кан-
дидат бере на себе відповідальність за те, що відбувається, 
а також визначити ступінь його лояльності по відношенню 
до роботодавця. Ні в якому разі не можна відгукуватися про 
попереднього працедавця в негативному світлі. По-перше, 
це може свідчити не стільки про хамство і безкультур’я (хоча 
це теж має місце бути), а про те, що ви звикли сприймати 
дійсність, тільки критикуючи інших, не бачачи і не визнаючи 
своїх помилок. І аналогічного ставлення можна очікувати 
і до нового роботодавця. По-друге, багато роботодавців, 
особливо, якщо мова йде про серйозні позиціях, практикують 
перевірку рекомендацій. Якщо ви сьогодні - на співбесіді - не 
приховує свого ставлення до екс-роботодавцеві, то, скоріше 
за все, і при роботі у нього або звільнення ваше ставлення 
було «на обличчя». Можна уявити, яку рекомендацію він 
вам дасть ...

HR-и вважають, що маленьку зарплату як причину можна 
називцать, якщо вона, дійсно, такий є.

ПОРАДА! Якщо вам пропонують зарплату, що скла-
дається з фіксованої частини - окладу і бонусу, то, перш 
ніж погоджуватися на такі умови, з’ясуйте, як в цій компанії 
нараховується бонус.

Найбільш прийнятний відповідь на питання про причини 
зміни місця роботи: «Там були вичерпані всі можливості 
для мого кар’єрного росту, а запропонувати іншу позицію 
керівництво не змогло». Така відповідь показує, що людина 
не зупиняється на досягнутому, постійно підвищує свій про-
фесійний рівень. Такі співробітники завжди в ціні ».

Якщо в одній з компаній ви пропрацювали не більше 
трьох місяців, то повинні бути готові до питання про причи-
ни настільки стрімкого звільнення. У роботодавця, в першу 
чергу, може скластися думка, що ви не пройшли випроб-
увальний термін, причому він часто забуває про те, що не 
тільки він, а й ви робите свій вибір. Знову ж у випадку з 
ліквідацією підприємства можна сміливо про це говорити. 
(На жаль, сьогодні все ще багато компаній, які «просять» 
співробітників написати заяву за власним бажанням замість 
того, щоб звільняти за статтею про ліквідацію організації. 
Тому, на співбесіді про це згадувати, може, і небажано, але 
в разі перевірки трудової книжки треба бути готовим до до-
даткових питань.) Як би там не було, ідеальним відповіддю 
на це питання буде коректне обґрунтування необхідності 
подальшого пошуку роботи. Життєві обставини у всіх різні, 
і часом зміна роботи, дійсно, обумовлена   цілком об’єктив-
ними причинами. Ставлячи це питання, HR перевіряє вас 
на лояльність одному працедавцю, стабільність, на вміння 
вибудовувати довгострокові відносини з клієнтами, колегами 
та начальниками.

Як правило, часта зміна роботи спостерігається у мо-
лодих фахівців, тільки що закінчили вуз. Оскільки багато 
випускників здобули освіту, до якого немає схильностей 
або не лежить душа, вони шукають себе в різних сферах. 
Важливо: чи йдуть у вашому резюме такі «короткострокові» 
роботи підряд, або ж вони чергуються з цілком тривалими 
періодами роботи на одному місці.

Так само безглуздо виглядає в резюме перерахування 
різних професій з нетривалими періодами роботи. «Не 
виключено, що кандидат дійсно не знайшов себе, а саме в 
нашій компанії він, як то кажуть, загориться і зрозуміє, що 
це його. Але тут велика небезпека, що, звикнувши швидко 
кидати роботу, він і в черговий раз надійде точно так же. Тим 
більше що для деяких професій результат праці помітний не 
відразу. Це керівники проектів, ріелтори, все ті ж менеджери 
з продажу. Як правило, потрібно близько півроку на скла-
дання бази клієнтів і її опрацювання, а якщо врахувати, що 
зазвичай оклад у цих фахівців чисто символічний, то мало 
хто не здаються і не біжать від труднощів.
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“Íîâà ðîáîòà”

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ

Çàñíîâíèê:

Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.

ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007

Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Àäðåñà:

òåë./ôàêñ:

49000, 49000, ì. Äí³ïðî,

âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,

îô³ñ 412

e-mail: t_rezerv@ukr.net

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000 Ôîðìàò À3

Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

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

ÐÎÁÎÒÀ
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767-16-32 (34, 35, 38)

Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿

â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ó çâ'ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì îáñÿã³â âèðîáíèöòâà

067-522-80-75, 066-511-83-48, (056)713-21-13
Àäðåñà: âóë. Ñóõèé Îñòð³â, 3 (ñòàíö³ÿ ìåòðî «Çàâîäñüêà»)

Ñïåöîäÿãîì çàáåçïå÷óºìî, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè,

º êóë³íàð³ÿ, ¿äàëüíÿ, äóøîâ³ ç ãàðÿ÷îþ âîäîþ.

Çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ'ÿçêà. ²íîãîðîäí³ì ãóðòîæèòîê..

Çàïðîøóº íà ðîáîòó:
ÀÒ «ÄÍ²ÏÐÎÂÀÆÌÀØ» (ÄÇÌÎ)

Çàðïëàòà â³ä 15000 ãðí.
Âèïëà÷óºòüñÿ ñâîº÷àñíî (äâà ðàçè íà ì³ñÿöü)!

Òîêàð³â

Ôðåçåðóâàëüíèê³â

Ôðåçåðóâàëüíèê³â ×ÏÓ

Òîêàð³â-ð ñòî÷íèê³â

Òîêàð³â-êàðóñåëüíèê³â

î

Õòî ïðàöåâëàøòóºòüñÿ
äî 15 êâ³òíÿ 2020 ðîêó -
îòðèìàº ïðåì³þ 5000 ãðí.ÓÂÀÃÀ!

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)

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
íà ïîñò³éíó ðîáîòó

(ñ 9.00 äî 16.00)

Â³ää³ë êàäð³â ÄÏ "ÂÎ ÏÌÇ": âóë. Êðèâîð³çüêà, 22, êàá.14

"ÂÎ ÏÌÇ” ³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà

òåë. äëÿ äîâ³äîê

Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè.

ïîòð³áí³

33-67-01, 34-39-18

çàïðîøóþòüñÿ

³íâàë³äè

²²² ãðóïè

Âåðñòàòíèêè
Ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðè âåðñòàò³â ç ÏÓ
Åëåêòðîìîíòåðè
Ñëþñàð-ñàíòåõí³ê
Ãàëüâàíèê
Åëåêòðîåðîç³îí³ñò

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(öåíòð ì³ñòà)

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

Ïðîäàâö³â
Ïðîäàâö³â
Êàñèðà
Âàíòàæíèêà
²íñïåêòîðà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

ïî ³íâåíòàðèçàö³¿

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


