№11 (685)

ÐÎÁÎÒÀ

27.05.2020 - 02.06.2020

ÐÎÁÎÒÀ
ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

Íà÷àëüíèê çì³íè
Âîä³¿ êàò. Ñ
Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Ïåêàð³
Òåõíîëîãè
Êîíäèòåðè
Ñëþñàð ÊÂÏ³À
Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95
Àâòîýëåêòðèê
Êîíäèöèîíåðùèê
Ñïåöèàëèñò

Ðàáîòà íà óäàëåííîì
äîñòóïå

ïî óñòðàíåíèþ
âìÿòèí áåç ïîêðàñêè

Óñòàíîâùèê ÃÁÎ

098-280-80-88

067-631-86-99, 050-270-64-18

Â ìÿñíîé ìàãàçèí

Ï³äïðèºìñòâó íà âèðîáíèöòâî ðóáåðî¿äó
(æ/ì Ï³âí³÷íèé, âóë. Îëåêñàíäðà Îöóïà, 23à)

ÓÁÎÐÙÈÖÀ
ç/ï 450 ãðí./äåíü
ì/ð - ïðàâûé
áåðåã,12-é
êâàðòàë

òåðì³íîâî ïîòð³áí³

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ
ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò

òåë. (050)361-27-96, (097)584-56-73

067 635 30 70
067 634 70 20
äçâîíèòè ç 9.00 äî18.00

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

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê
Åëåêòðîìîíòåð
ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííþ
åëåêòðîîáëàäíàííÿ

Îïåðàòîðè ë³í³¿
ïî âèðîáíèöòâó
õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿
(áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 35 ðîê³â)

Êîì³ðíèê
Ìè ïðîïîíóºìî:

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

Íà ÑÒÎ “Êóçüìèíà” òðåáóþòñÿ:

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
òðåáóåòñÿ

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ
ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ
ñîö³àëüíèé ïàêåò

â³äðÿäíà îïëàòà ïðàö³

Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

050-489-77-93

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

Ïðèâàòíîìó äèòÿ÷îìó
ñàäêó íà æ/ì “Òîïîëÿ” ïîòð³áí³:

Îðãàí³çàö³ÿ ïðèéìå íà ïîñò³éíó ðîáîòó:

Òîêàðÿ ç/ï â³ä 15000 ãðí.
Òîêàðÿ-ðîçòî÷óâàëüíèêà ç/ï â³ä 15000 ãðí.
Ôðåçåðóâàëüíèêà ç/ï â³ä 15000 ãðí.
Åëåêòðîìåõàí³êà ç/ï â³ä 12000 ãðí.
Ñëþñàðÿ ïî ðåìîíòó

Âèõîâàòåëü, ç/ï 8000 ãðí.
Ïîâàð, ç/ï 8000 ãðí.
Ïðèâàòíîìó äèòÿ÷îìó ñàäêó
íà ïð. Ñëîáîæàíñüêîìó ïîòð³áåí:

Âèõîâàòåëü, ç/ï 8000 ãðí.

âåðñòàòíîãî îáëàäíàííÿ ç/ï â³ä 12000 ãðí.
Çâàðíèêà ç/ï â³ä 12000 ãðí.

òåë. 067-565-57-64
Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð

Ð-í ðîáîòè:

Äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³ ïîòð³áí³

Çâàðþâàëüíèêè
ðó÷íîãî ³ àðãîíîäóãîâîãî
çâàðþâàííÿ

Ìîíòàæíèêè
òåõíîëîã³÷íèõ
òðóáîïðîâîä³â

Ðîáîòà â Ïîëòàâ³ òà Îäåñ³

067-500-14-29

Ì³ñöå ðîáîòè ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

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

12-é êâàðòàë

Òåë. â³ää³ëó êàäð³â 067-633-26-33

Òðåáóþòñÿ

Ïðîäàâöû
øàóðìû
Äåâóøêè, ìîæíî áåç
îïûòà ðàáîòû

+38(097)219-79-59

ÂÎÄ²É
êàòåãîð³¿ Å
äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³

050-200-64-20

Ïîòð³áí³

Ïðîäàâö³ â ìàãàçèíè ô³ðìîâî¿ òîðã³âë³
ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ Êàì'ÿíñüêå, Ïàâëîãðàä, Äí³ïðî,
Íîâîìîñêîâñüê (äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 1 ðîêó)

Îïåðàòîð 1ñ ãðàô³ê ðîáîòè: 5/2
Âàíòàæíèêè ãðàô³ê ðîáîòè: 1 /2

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå íåîáõîäèìî
íàæàòü “ñîîáùåíèå”
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099-519-11-75, 067-825-29-00
www.t-rezerv.dp.ua
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19

ÄËß ÌÎËÎÄ²

Студентам робота в офісі, можна і
без досвіду роботи,
навчання за рахунок
компанії, новий офіс
в центрі міста, гнучкий графік, кар’єрний
ріст, 10000 грн +%,
тел.+38(097)123-4512.
Продавцы шаурмы, девушки, можно без опыта
работы, тел.+38(097)21979-59.
Робота для молоді з амбіціями. Високий дохід
+ бонуси + премія,
тел.+38(067)112-0254, +38(095)871-6105.
Робота студентам, з/п від
6000 грн., вільний график,
кар’єрне зростання, терміново! 5 вакантних місць, Євгеній Анатолієвич,
тел.+38(056)789-0803, +38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83.

01

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

Майстер виробничої
дільниці на постійну роботу, жінки/чоловіки, без шкідливих звичок, комунікабельні, відповідальні,
контроль виробничої
ділянки, з/п своєчасна, соц. пакет,
тел.+38(068)258-0592, Віта.
Шукаю працівника з досвідом роботи керівника. Дохід
до 20 тис. грн. +
бонуси + премія,
тел.+38(067)112-0254, +38(095)871-6105.

02

ÔÀÕ²ÂÖ²

В новий Бізнес-центр
2

потрібні спеціалісти для
роботи. Питання за телефоном: +38(099)11936-31.
Інженер з постачання,
повний соцпакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи: Лівий берег, тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Інженер-конструктор, місце роботи: с.м.т.
Самарівка, дзвонити
пн-пт, з 9.00 до 18.00,
тел.+38(0562)36-06-18,
+38(067)522-26-47.
Інженер-конструктор
першої категорії, повний
соцпакет, п’ятиденка,
доставка автобусом з
проспекту Правди, місце роботи: Лівий берег,
тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Інженер-маркетолог,
повний соцпакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи: Лівий берег, тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
КОНСТРУКТОР, для
работы на удалённом доступе, тел.+38(098)28080-88 , Сергей

03ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Помощник бухгалтера (деловод), с опытом
работы, тел.+38(067)56324-34.

04Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ВЕЛИКИЙ РІЕЛТОРСЬКИЙ БІЗНЕС «KVADRAT
GROUP» ЗАПРОШУЄ НА
РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ
З ПРОДАЖУ, з/п 24 000
грн., проф. підготовка за
рахунок компанії, офіс в
центрі, тел.+38(097)08910-10 (HR-менеджер, Ва-

лентина).

05

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍ²
ÒÅÕÍÎËÎÃ²¯

ÐÎÁÎÒÀ

8:00 до 17:00, оплачиваемая мобильная связь,
О п е р а т о р 1 с , г р а - место расположения: ул.
ф і к р о б о т и : 5 / 2 , Героев Сталинграда, 156
тел.+38(099)519-11-75, (Авторынок 12-й квартал), тел.(099)681-29-43,
+38(067)825-29-00.
(098)687-85-81, Виталий.
Оператор
ПК,
Продавець в продуктел.+38(097)776-87-90.
товий магазин потрібен
- ж/м Придніпровськ, пгт.
Чаплі, тел.+38(097)936ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ
10
68-73, +38(095)088-6249.
Менеджер у велику
компанію, можна і
без досвіду роботи,
навчання за рахунок
компанії, новий офіс в
центрі міста, перспектива від 15000 грн.,
тел.+38(097)123-4512.

Продавці в магазини
фірмової торгівлі продуктами харчування Кам’янське, Павлоград, Дніпро,
Новомосковськ (досвід
роботи не менше 1 року),
тел.+38(099)519-11-75,
+38(067)825-29-00.

Продавцы шаурмы, девушки, можно без опыта
Великий ріелторський
работы, тел.+38(097)219бізнес «KVADRAT
79-59.
GROUP» запрошує на
роботу менеджерів з Р У Б Щ И К - О Б В А Л Ь продажу, проф. під- ЩИК МЯСА, в сеть
готовка за рахунок магазинов «Лавка мяскомпанії, офіс в цен- ника», з/п обсуждается
трі, з/п 24000 грн., при собеседовании, метел.+38(097)089-10- сто работы - ж/м Прид10 (HR-менеджер, Ва- непровск и 12 квартал,
лентина).
тел.+38(096)782-88-08.
ТОВ «КВАДРАТ ГРУП»
потрібні менеджери з
ÒÎÐÃ²ÂËß продажу, проф. під11
готовка за рахунок
компанії, офіс в ценАгентству Нерухомо- трі, з/п 24000 грн.,
тел.+38(097)089-10сті Resident потрібен
10 (HR-менеджер, Ваменеджер з продалентина).
жу з досвідом роботи та без, навчання Торгові агенти у веза рахунок компанії, лику компанію, з/п від
новий офіс в цен- 8000 грн., кар’єрне зротрі міста, перспек- стання, гнучкий графік,
тива від 15000 грн., т е л . + 3 8 ( 0 5 6 ) 7 8 9 - 0 8 тел.+38(097)123-45- 03, +38(063)841-54-99,
12.
+38(050)903-79-83, ЄвПродавец автозапчастей, з/п 8000–15000
грн., опыт работы от 1
года, знание автомобиля
и его составляющих (обязательно), стабильная
работа с постоянной заработной платой, график
работы: пятидневка с
www.t-rezerv.dp.ua

геній Анатолієвич.
УЧЕНИК РУБЩИКА-ОБВАЛЬЩИКА
МЯСА, в сеть магазинов
«Лавка мясника», з/п обсуждается при собеседовании, место работы
- ж/м Приднепровск и
12 квартал, позвонить:

+38(096)782-88-08.

12

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Кухар, тел.+38(097)77687-90.
Мийник посуду,
тел.+38(097)776-87-90.
О ф і ц і а н т ,
тел.+38(097)776-87-90.
Пекар, місце роботи: ж/м Західний,
тел.+38(050)320-61-94.
Повар, з/п 8000 грн, р-н
роботи ж/м «Тополя»,
тел.+38(067)565-57-64.

13

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

Комірник, підприємство
знаходиться на Лівому березі, м Дніпро, вул. Океанська, 4, тел.+38(050)48977-93.

14

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Продавец автозапчастей, з/п 8000–15000
грн., опыт работы от 1
года, знание автомобиля
и его составляющих (обязательно), стабильная
работа с постоянной заработной платой, график
работы: пятидневка с
8:00 до 17:00, оплачиваемая мобильная связь,
место расположения: ул.
Героев Сталинграда, 156
(Авторынок 12-й квартал), тел.(099)681-29-43,
(098)687-85-81, Виталий.
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,

№11(685) 27.05.20-02.06.20

ÐÎÁÎÒÀ
тел.+38(098)970-94-05.
АВТОЭЛЕТРИК, на СТО
«Кузьмина», позвонить:
+38(067)631-86-99.
Водитель экскаватора-погрузчика JCB
ЗСХ, с опытом работы,
тел.+38(067)563-24-34.
Водій
кат
С.
тел.+38(097)299-68-97,
+ 38(093)166-22-23.
Водій кат. Е, з досвідом
роботи, тел.+38(067)71888-54.
Водій кат. В, С, по
Україні, вул. Калинова 87,
оф. 212, тел.+38(066)72591-45.
Водій категорії Е,
для роботи по Україні,
тел.+38(050)200-64-20.
Водій категорії Е, на
самоскид, FAW, з/п від
15000 грн.+премії, робота по м. Дніпро та
Дніпропетровській обл.,
дзвонити пн-пт з 9.00 до
18.00, тел.+38(098)97094-05.
Водій категорії Е.
Робота по Україні.
З/п від 20 000 грн,
тел.+38(066)331-7710.
Водій-далекобійник.
Без шкідливих звичок, чесний, порядний. Д/Р на груз. DAF,
Scania, причепи-тенти
(штора), двадцятки.
Повна зайнятість, по
Україні. Достойна З/П,
тел.+38(095)286-5199, пн-птн 8:00-16:00,
Алена.
КОНДИЦИОНЕРЩИК,
на СТО «Кузьмина», позвонить: +38(067)63186-99.
СПЕЦИАЛИСТ ПО
УДАЛЕНИЮ ПЯТЕН
БЕЗ ПОКРАСКИ, на
СТО «Кузьмина», позвонить: +38(067)631-86-99.
№11(685) 27.05.20-02.06.20

У мережу хімчисток
водій з власним вантажопасажирським авто.
тел.+38(067)565-38-45,
+38(095)225-38-45.
УСТАНОВЩИК ГБО,
на СТО «Кузьмина»,
тел:+38(067)631-86-99.
Водитель на газель,
пятидневка, з/п от
10000 грн., официальное оформление, Левый
берег, тел.+38(067)63581-00.

15 ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

В мережу хімчисток потрібна швачка (дрібні ремонти), тел.+38(067)56538-45, +38(095)225-3845.
ВОЛОЧИЛЬНИК
ДРОТУ, Дніпровському кабельному заводу
«Енерго», місто роботи
– с. Новоолексанрівка,
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)3606-18, +38(067)522-2647.
Дизелист, повний
соцпакет, п’ятиденка,
доставка автобусом з
проспекту Правди, місце роботи: Лівий берег,
тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Електрогазозварник,
повний соцпакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи: Лівий берег, тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Електромеханік, місце
роботи: ж/м Західний,
тел.+38(050)320-61-94.

Електромеханіка з/п
від 12000 грн., р-н роботи: 12-й квартал, тел.відділу кадрів +38(067)63326-33.

Охоронці
м. Дніпро
Ãðàô³ê ðîáîòè 1/2, 1/3
çàðîá³òíà ïëàòà

â³ä 760 ãðí./çì³íà+ïðåì³¿
Електромонтер з ремонту та обслуговування
електрообладнання, підприємство знаходиться
на Лівому березі, м Дніпро, вул. Океанська, 4,
тел.+38(050)489-77-93.

Îô³ö³éíå ïðàðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò

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

Зварник, з/п від 12000
грн., р-н роботи: 12-й
квартал, тел.відділу кадрів +38(067)633-26-33.
Зварювальник на напівавтомат досвід роботи з тонким металом,
місце роботи: Лівий берег початок пр. Правди), з/п після співбесіди,
тел.+38(050)809-28-81
Юрій.
Зварювальники ручного і аргонодугового зварювання, робота в Полтаві та Одесі,
тел.+38(067)500-14-29.
Маляр, фарбування
тепловозів емалевими
фарбами, повний соц.
пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди, місце
роботи: Лівий берег,
тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Механік, повний соц.
пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди, місце
роботи: Лівий берег,
тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.

ÂÎÄ²É
êàò. Â, Ñ ïî Óêðà¿í³
âóë. Êàëèíîâà 87, îô 212

066-725-91-45

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó "ÂÎ ÏÌÇ” ³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà
íà ïîñò³éíó ðîáîòó
ïîòð³áí³

Âåðñòàòíèêè
Ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðè âåðñòàò³â ç ÏÓ
Åëåêòðîìîíòåðè
çàïðîøóþòüñÿ
Ñëþñàð-ñàíòåõí³ê
³íâàë³äè
Ãàëüâàíèê
²²² ãðóïè
Åëåêòðîåðîç³îí³ñò

ЕЛЕКТРОМОНТЕР, Дніпровському кабельному
заводу «Енерго», місто
роботи – с. Новоолексанрівка, тел.+38(095)73070-71, +38(098)911-4100.
Електромонтер, повний
соцпакет, п’ятиденка,
доставка автобусом з
проспекту Правди, місце роботи: Лівий берег,
тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.

Ïîñò³éíà ðîáîòà

Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè.
Â³ää³ë êàäð³â ÄÏ "ÂÎ ÏÌÇ": âóë. Êðèâîð³çüêà, 22, êàá.14
òåë. äëÿ äîâ³äîê 33-67-01, 34-39-18 (ñ 9.00 äî 16.00)

Âîä³é
êàòåãîð³¿ Å
íà ñàìîñêèä DAF, FAW

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿
Ðîáîòà ïî ì. Äí³ïðî
òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáë.
äçâîíèòè ïí-ïò ç 9.00 äî 18.00

098-970-94-05
Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

ÎÕÎÐÎÍÖ²
Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

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

Íà âàíòàæíå ÑÒÎ ïîòð³áåí

Àâòîñëþñàð
Ç äîñâ³äîì ðîáîòè
íå ìåíüøå 2-õ ðîê³â

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ
ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

Ð³çíîðîáî÷èé
ç ðîáî÷îþ ãðóïîþ
³íâàë³äíîñò³

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê
ïî ðåìîíòó
ìåòàëîîáðîáíîãî
îáëàäíàííÿ

Ð³çíîðîáî÷³
íà ä³ëÿíêó ÃÒÂ

²íæåíåð-êîíñòðóêòîð
Ãàçîð³çàëüíèê
Ì³ñöå ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà
Äçâîíèòè ïí-ïò, ç 9.00 äî 18.00

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47
Ñåòü ìàãàçèíîâ “Ëàâêà ìÿñíèêà”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó â äðóæíûé
êîëëåêòèâ

Ðóáùèêàîáâàëüùèêà ìÿñà
Ó÷åíèêà ðóáùèêàîáâàëüùèêà ìÿñà

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿

ç/ï îáñóæäàåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè

Ð-í ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã

Ìåñòî ðàáîòû - æì Ïðèäíåïðîâñê,
12 êâàðòàë (Äíåïð)

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

096-782-88-08

ÂÎÄ²É
êàòåãîð³¿ Å
äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³

Åêñïåðò-îö³íþâà÷
â ëîìáàðä

íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.
ð-í ðîáîòè: ì.

Äí³ïðî, ì. Êàì'ÿíñüêå

Ãð. ðîáîòè ïîäîáîâèé

096-461-81-69

www.t-rezerv.dp.ua

050-200-64-20
Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Ðîá³òíèö³ öåõó
(íàâ÷àííÿ)
ïðîæèâàííÿ Ë³âèé áåðåã

050-361-37-05
097-083-01-73
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Монтажники технологічних трубопроводів, робота в Полтаві та Одесі,
тел.+38(067)500-14-29.
Оператор екструдера,
Дніпровському кабельному заводу «Енерго»,
тел.+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.
ОПЕРАТОР ЕКСТРУДЕРА, Дніпровському кабельному заводу
«Енерго», місто роботи
– с. Новоолексанрівка,
тел.+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.
Оператор станка лазерной резки с ЧПУ,
с о/р, тел.+38(067)95055-00.
Оператори лінії по
виробництву харчової
продукції (бажано чоловіки до 35 років), підприємство знаходиться на Лівому березі, м
Дніпро, вул. Океанська,
4, тел.+38(050)489-77-93.
Работники на производственную линию по
переработке вторичной
полиэтиленовой гранулы, з/п от 10000 грн.,
сменный график работы, доставка на работу
транспортом предприятия, тел.+38(099)20582-59, +38(067)791-9345, +38(050)342-32-62,
+38(099)447-14-84.
Ремонтники деревянных поддонов, з/п 1200015000 грн., оплата своевременно, без задержек,
5-ти дневная рабочая
неделя, официальное
трудоустройство, место
работы: левый берег,
тел.+38(096)284-4694, +38(095)638-90-05,
+38(073)407-08-07.
Різноробочі на ділянку ГТВ, місце роботи:
с.м.т. Самарівка, дзвонити пн-пт, з 9.00 до 18.00,
тел.+38(0562)36-06-18,
+38(067)522-26-47.
Робітники для складання виробів
на виробництво,
тел.+38(095)320-6841.
4

Робітниці цеху (навчання), проживання Лівий берег, тел.+38(050)361-3705, +38(097)083-01-73.

від 12000 грн., р-н роботи: 12-й квартал, тел.відділу кадрів +38(067)63326-33.

СКРУТЧИК ДРОТУ, Дніпровському кабельному
заводу «Енерго», місто
роботи – с. Новоолексанрівка, тел.+38(095)73070-71, +38(098)911-4100.

Токар, зарплата від
15000 грн., виплачується своєчасно (два рази
на місяць), адреса: вул.
Сухий Острів, 3 (станція метро «Заводська»),
тел.+38(067)522-8075, +38(066)511-83-48,
+38(056)713-21-13.

Слюсар-ремонтник та
стропальник. Офіційне
працевлаштування, соц.
пакет, 8-ми годинний
робочий день, 5-днівка, своєчасна оплата,
тел.+38(050)480-28-85.
Слесарь-сварщик,
тел.+38(067)950-55-00.

Токар, повний соцпакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди, місце
роботи: Лівий берег,
тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.

Слюсар з ремонту
верстатів, повний соц.
пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди, місце
роботи: Лівий берег,
тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.

Токар-карусельник,
зарплата від 15000 грн.,
виплачується своєчасно
(два рази на місяць),
адреса: вул. Сухий Острів,
3 (станція метро «Заводська»), тел.+38(067)52280-75, +38(066)511-8348, +38(056)713-21-13.

Слюсар з ремонту рухомого складу, повний
соцпакет, п’ятиденка,
доставка автобусом з
проспекту Правди, місце роботи: Лівий берег,
тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.

Токар-розточник,
зарплата від 15000 грн.,
виплачується своєчасно
(два рази на місяць),
адреса: вул. Сухий Острів,
3 (станція метро «Заводська»), тел.+38(067)52280-75, +38(066)511-8348, +38(056)713-21-13.

Слюсар-електрик,
повний соцпакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди,
місце роботи: Лівий берег, тел.+38(056)794-3410, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.

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

Слюсар-ремонтник по
ремонту металообробного обладнання, місце
роботи: с.м.т. Самарівка,
дзвонити пн-пт, з 9.00 до
18.00, тел.+38(0562)3606-18, +38(067)522-2647.
Слюсар-ремонтник,
підприємство знаходиться на Лівому березі, м.
Дніпро, вул. Океанська,
4, тел.+38(050)489-77-93.
Слюсарь з ремонту верстатного обладнання з/п

Токар-розточувальник, з/п від 15000 грн.,
р-н роботи: 12-й квартал, тел. відділу кадрів
+38(067)633-26-33.
У сапожний цех потрібні заготовлювачи на
постійну роботу або на
підробіток. Зупинка ТРЦ
«Наша Правда». З усіх
питань: +38(096)592-7051, +38(050)595-22-63
Владислав.
Фрезерувальник ЧПУ,
зарплата від 15000 грн.,
виплачується своєчасно
(два рази на місяць),
адреса: вул. Сухий Острів,
3 (станція метро «Заводwww.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
ська»), тел.+38(067)52280-75, +38(066)511-8348, +38(056)713-21-13.
Фрезерувальник, зарплата від 15000 грн., виплачується своєчасно
(два рази на місяць),
адреса: вул. Сухий Острів,
3 (станція метро «Заводська»), тел.+38(067)52280-75, +38(066)511-8348, +38(056)713-21-13.
Фрезерувальник, з/п
від 15000 грн., р-н роботи: 12-й квартал, тел. відділу кадрів +38(067)63326-33.
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Прораб дорожно-строительного
участка, с опытом работы, тел.+38(067)56324-34.
Прохідники в ПАТ
Київметробуд, заробітня
плата від 20000 грн., офіційне працевлаштування,
для іногородніх є гуртожиток, тел.+38(067)44035-36, Світлана.
ШТУКАТУР-ОПЕРАТОР, нанесення машинним способом, в будівельну компанію, терміново!, оплата договірна,
тел.+38(095)239-17-09,
Дмитрій.

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

17 ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ
Электрик (жилой фонд ),
электромеханик (лифты), тел.+38(050)93637-30.
Арматурники в ПАТ
Київметробуд, заробітня
плата від 20000 грн., офіційне працевлаштування,
для іногородніх є гуртожиток, тел.+38(067)44035-36, Світлана.
Електрослюсарі-монтажники ПГПУ в ПАТ
Київметробуд, заробітня
плата від 20000 грн., офіційне працевлаштування,
для іногородніх є гуртожиток, тел.+38(067)44035-36, Світлана.
Маляри-штукатури в будівельну організацію. Зарплата своєчасно,
тел.+38(095)239-1709, Дмитрий.
Монтажник з власним
авто, монтаж автоматичного поливу, роботи по будівництву
та обслуговуванню
басейнів. Навчаємо!,
тел.+38(066)737-2376, +38(097)534-3478, Сергій.

Охоронці, графік роботи:
подобово і вахтовим методом, тел.+38(050)56173-77, +38(067)242-6008.
Охоронці, м. Дніпро,
графік роботи 1/2, 1/3,
заробітна плата від 760
грн./зміна+премії, офіційне працевлаштування, соцпакет, тел.+38(095)41071-51, +38(050)442-8744.
Охранники, 28/28, вахта, 3-разовое питание,
з/п от 6000 до 10000 грн.
за вахту, г. Запорожье,
дорога оплачивается,
тел.+38(063)101-2455, +38(068)448-96-42,
+38(066)381-71-86.    
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²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

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

№11(685) 27.05.20-02.06.20

ÐÎÁÎÒÀ
Агенство нерухомості
підбирає штат співробітників, з/п від 20000 грн.,
досвід роботи не обов’язковий, навчання, кар’єрне
зростання, графік роботи
гнучкий, терміново, 5
місць, тел.+38(056)78908-03, +38(063)841-5499, +38(050)903-79-83,
Євгеній Анатолієвич.
Вантажник (ж/м Північний, Олександра Оцупа, 23а), з/п висока,
повний соцпакет, дзвонити з 9.00 до18.00,
тел.+38(067)635-30-70,
+38(067)634-70-20.
Вантажник, денна зміна, 8:00-18:00, з/п 300
грн./зміна, нічна зміна,
18:00-8:00, з/п 400 грн.,
тел.+38(068)984-03-09.
Вантажники графік роботи: 1/2,
тел.+38(099)519-11-75,
+38(067)825-29-00.
Вантажник-різноробочий, доба/
дві, з/п 700 грн./зміна, ттел.+38(068)984-0309.
Вантажник-сор т у в а л ь н и к ,
тел.+38(096)284-4694, +38(095)638-90-05,
+38(073)407-08-07.
Вихователь, з/п 8000
грн, р-н роботи ж/м «Тополя», тел.+38(067)56557-64.
Вихователь, з/п
8000 грн, р-н роботи
пр. Слобожанський,
тел.+38(067)565-57-64.
Вік не межа. Підробіток від пенсіонера до студента. Дохід до 500 грн.
в день, тел.+38(096)25907-76.
Грузчик-сортировщик, пятидневка, Левый
берег, тел.+38(097)41874-72.
№11(685) 27.05.20-02.06.20

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

«Караван». Гр.; 2/2
з 8-20 або з 20-8 ч
(на вибір). ЗП 280300 грн./зміна,
тел.+38(096)82-55020, +38(099)51-55418.
Прибиральниця в Зворушливий зоопарк.
З/п 25 грн. в годину,
тел.+38(095)234-4321.

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

Прибиральниця, вул.
Путилівська 16. Спортивний клуб. Зміна 12
годин. З/п 296 грн./зміна,
тел.+38(098)888-83-82,
+38(095)888-83-82.

Майстер на всі
руки. Наявність водійських прав. З/п
от 8-10 тис. грн.,
тел.+38(050)604-0140.

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.

Мийниця-прибиральниця, з/п 400-450 грн.
(за 12 годин), місце роботи: р-н парку Шевченка,
тел.+38(096)142-60-82,
+38(066)614-77-77.
Потрібна прибиральниця, Дніпро, вул.
Тітова. Графік з Пн
по Пт. Прибирання
проводити з 16-00
до 18-00. Звертатись за телефоном:
+38(067)653-02-08,
Елена.
Потрібні прибиральниці офісних приміщень. Дніпро, вул.
Панікахи. Графік 2
через 2, з 07-00 до
16-00. з/п 5500 грн.
Звертатись за телефоном: +38(067)65302-08, Елена.
Прибиральниці в ТЦ
денні та нічні зміни, вул.
Тітова. тел.+38(067)40215-71.
Прибиральниці, денні зміни, 2/2, 09.0021.00 р-н вул. Тітова.
тел.+38(067)563-25-44,
+38(067)402-15-71.
Прибиральниці. Фітнесклуб/р-н Цирку та
гіпермаркет/р-н ТРК

Сервісні співробітники
(прибиральники) в кінотеатр. Денні та нічні зміни.
тел.+38(067)402-15-71.
Співробітник в Зворушливий зоопарк.
Вимоги: комунікабельність, грамотна мова, наявність
прав, здатність виконувати чоловічу побутову роботу.
З/п від 10 тис. грн.,
тел.+38(050)604-0140.
Уборщица, сеть магазинов «Лавка Мясника»
приглашает на работу в
дружный коллектив, з/п
450 грн./день,м/р - правый берег, 12-й квартал,
тел.+38(050)361-2796, +38 (097)584-56-53,
Геннадий.

Ðåñòîðàííîãîòåëüíîìó êîìïëåêñó
ïîòð³áí³

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÑÎÐÒÓÂÀËÜÍÈÊ
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ

Îïåðàòîð ÏÊ
Îô³ö³àíò
Êóõàð
Ìèéíèê ïîñóäó

äåðåâ'ÿíèõ ï³ääîí³â
òåë. 096-284-46-94,
095-638-90-05, 073-407-08-07

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

òåë. 097-776-87-90

Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð

Â ìÿñíîé ìàãàçèí
òðåáóåòñÿ

ÓÁÎÐÙÈÖÀ
ç/ï 450 ãðí./äåíü
ì/ð - ïðàâûé
áåðåã,12-é
êâàðòàë

Ì³ñöå ðîáîòè ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

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

òåë. (050)361-27-96, (097)584-56-73

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

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê
Åëåêòðîìîíòåð
ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííþ
åëåêòðîîáëàäíàííÿ

Îïåðàòîðè ë³í³¿
ïî âèðîáíèöòâó
õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿
(áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 35 ðîê³â)

Êîì³ðíèê
Ìè ïðîïîíóºìî:

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ
ñîö³àëüíèé ïàêåò

â³äðÿäíà îïëàòà ïðàö³

Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

050-489-77-93
Ïîòð³áí³

Ïðîäàâö³ â ìàãàçèíè ô³ðìîâî¿ òîðã³âë³
ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ Êàì'ÿíñüêå, Ïàâëîãðàä, Äí³ïðî,
Íîâîìîñêîâñüê (äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 1 ðîêó)

Îïåðàòîð 1ñ ãðàô³ê ðîáîòè: 5/2
Âàíòàæíèêè ãðàô³ê ðîáîòè: 1 /2
099-519-11-75, 067-825-29-00
Äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³ ïîòð³áí³

Çâàðþâàëüíèêè
ðó÷íîãî ³ àðãîíîäóãîâîãî
çâàðþâàííÿ

Ìîíòàæíèêè
òåõíîëîã³÷íèõ
òðóáîïðîâîä³â

Ðîáîòà â Ïîëòàâ³ òà Îäåñ³

067-500-14-29

Íà âàíòàæíå ÑÒÎ ïîòð³áåí

Òðåáóþòñÿ

Ïðîäàâöû
øàóðìû
Äåâóøêè, ìîæíî áåç
îïûòà ðàáîòû

+38(097)219-79-59

Îðãàí³çàö³ÿ ïðèéìå íà ïîñò³éíó ðîáîòó:

Àâòîñëþñàð

Òîêàðÿ ç/ï â³ä 15000 ãðí.
Òîêàðÿ-ðîçòî÷óâàëüíèêà ç/ï â³ä 15000 ãðí.
Ôðåçåðóâàëüíèêà ç/ï â³ä 15000 ãðí.
Åëåêòðîìåõàí³êà ç/ï â³ä 12000 ãðí.
Ñëþñàðÿ ïî ðåìîíòó

Ç äîñâ³äîì ðîáîòè
íå ìåíüøå 2-õ ðîê³â

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿

âåðñòàòíîãî îáëàäíàííÿ ç/ï â³ä 12000 ãðí.
Çâàðíèêà ç/ï â³ä 12000 ãðí.

Ð-í ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã

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

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Ð-í ðîáîòè:

www.t-rezerv.dp.ua

12-é êâàðòàë

Òåë. â³ää³ëó êàäð³â 067-633-26-33
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ВАКАНСІЇ ДНІПРОВСЬКОГО
МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
А в т о р е м о н т н и к ,
автоелектрик, 8 000,00 грн.,
тел. (056)734-94-58.
Акумуляторник, 8 500,00
грн., тел. (056)734-96-60.
Акушерка, 6 000,00 грн., тел.
(056)734-96-59.
Артист (хору, хорового
колективу, оркестрової
групи та ін.), 7 930,00 грн.,
тел. (056)734-96-56.
Асистент вчителя, 6 377,00
грн, тел. (056)734-94-58.
Бухгалтер (з дипломом
магістра), 7 662,00 грн.,
тел. (056)734-94-58.
Заступник головного
бухгалтера, тел. (056)73496-56.
Вальцювальник гумових
сумішей, 7 000,00 грн.,
виготовлення гумових
сумішей та їх фарбування,
тел. (056)734-96-60.
Вантажник, 6 400,00 грн.,
знання правил навантаження,
вивантаження, складування
вантажу, розвантаження
авто з ломом АКБ, тел.
(056)734-94-59.
Викладач (методи
навчання), 7 000,00 грн.,
планує та здійснює навчання
з урахуванням специфіки
предмету (за напрямком
- торгівельна діяльність,
комерційна діяльність та
ІТ-технології), тел. (056)73494-58.
Викладач закладу вищої
освіти, 7 000,00 грн.,
викладач фізичної культури,
тел. (056)734-96-60.
Вихователь, 8 500,00
грн. Знання базового
компоненту педагогічної
освіти, нормативно-правової
документації. Професіоналізм, відповідальність,
старанність, відкритість інновацій, творчість, чуйність,
тел. (056)734-94-58.
Вихователь дошкільного
навчального закладу, 6
000,00 грн., виховання дітей
старшої групи (5-6 років)
на 2 зміни (з 7-00 до 1300, з 13-00 до 19-00), тел.
(056)734-96-60.
Водій автотранспортних
засобів, 8 000,00 грн.
6

Перевезення пасажирів за
міськими та приміськими
маршрутами (категорія Д),
тел. (056)734-94-59.
Водій тролейбуса, 14
500,00 грн., робота на
тролейбусних маршрутах
міста, тел. (056)734-94-58.
Водолаз, 10 000,00 грн.,
водолаз-рятувальник
(атестована посада
- контракт). Виконувати
водолазно-рятувальні
роботи, працювати добу
через три, тел. (056)73496-60.
Вчитель початкових класів
закладу загальної середньої
освіти, 7 100,00 грн., тел.
(056)734-94-58.
Вчитель-дефектолог,
6 3 9 4 , 0 0
г р н . ,
вчитель-дефектолог
(олігофренопедагог), тел.
(056)734-94-58.
Вчитель-логопед, 6 394,00
грн, тел. (056)734-94-58.
Головна медична сестра, 8
500,00 грн., тел. (056)73494-59.
Первинна медико-санітарна
допомога на засадах
сімейної медицини, тел.
(056)734-94-58.
Головний бухгалтер
20 000,00 грн. Ведення
бухгалтерського обліку та
податкової і бухгалтерської
звітності. Мати досвід
роботи на великих
виробничих підприємствах,
досвід роботи з ЗЕД, знання
1С 8.3, тел. (056)734-94-59.
Головний режисер, 6 306,00
грн., творче керівництво
художньо-артистичним
персоналом театру із
створення нових вистав,
тел. (056)734-94-58.
Головний фахівець
(залізничний транспорт),
6 050,00 грн., проведення
оцінки відповідності продукції, послуг і систем якості
підприємств транспортного
напрямку (90% залізничному транспорту), розробка нових методів оцінки,
впровадження європейських
стандартів. Робота у відділі
сертифікації та атестації,
тел. (056)734-94-58.

Дефектоскопіст з магнітного
контролю, 7 000,00 грн.
Контролює деталі складної
конфігурації магнітним
методом на стаціонарних і
переносних дефектоскопах.
Здійснює розшифрування
дефектів поверхні. Графік
роботи: позмінна робота.
Два через два дні. Початок
зміни о 7:00, тривалість 12
годин, тел. (056)734-94-58.
Економіст, 6 000,00 грн.,
тел. (056)734-94-59.
Економіст з фінансової
роботи, 8 000,00 грн.
Виконує роботу щодо
здійснення фінансової
діяльності підприємства,
тел. (056)734-94-59.
Електрогазозварник,
6
060,00
грн.,
електрогазозварювальні
роботи, тел. (056)734-96-60
Е л е к т р о м е х а н і к
електрозв›язку, 10 021,00
грн., тел. (056)734-96-56.
Електромеханік з
випробувань та ремонту
електроустаткування, 6
300,00 грн., діагностика,
ремонт та технічне
обслуговування портативних
електростанцій, тел.
(056)734-94-59.
Електромеханік з ліфтів, 10
000,00 грн., тел. (056)73494-58.
Електромонтажник
в т о р и н н и х л а н ц ю г і в, 9
000,00 грн., установлювання
та закладання деталей
кріплення (шурупи, ролики).
Знімання верхнього
джутового покриття кабелю
вручну. Виготовлення
дрібних деталей кріплення
та прокладок, що не
потребують точних розмірів,
тел. (056)734-96-60.
Електромонтер контактної
мережі, 6 420,00 грн.
Обслуговування контактної
мережі, заміна опор
ізоляторів, монтаж та
демонтаж обладнання, тел.
(056)734-94-58.
Місце проведення робіт:
Самарський р-н, вул.
Ілларіонівська, 1, тел.
(056)731-22-69, (056)73122-14, (056)734-94-59.
www.t-rezerv.dp.ua
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Електромонтер тягової
підстанції, 7 000,00 грн.
Допуск на роботи від 1000
В та вище, тел. (056)73496-56.
Енергетик, 15 000,00 грн.
Місце проведення робіт
м. Дніпро. Забезпечувати
безперебійну роботу
і справний стан
електроустаткування
об›єктів портовопристанського господарства
філії, енергетичних
установок і мереж, засобів
зв›язку і сигналізації,
електроустаткування
перевантажувальних
механізмів, тел. (056)73494-58.
Завідувач аптеки (аптечного
закладу), 10 000,00
грн. Обов›язково мати
кваліфікаційну категорію:
«Організація та управління
фармацією». Організація та
контроль за забезпеченням
відділень та кабінетів
лікарні медикаментами, тел.
(056)734-94-59.
Завідувач сектору, 9 840,00
грн. Завідувач сектору
фінансування та оплати
коштів державного бюджету
фінансово-економічної
діяльності. У Соборному
районі. Стаж роботи на
службі в органах місцевого
самоврядування, на посадах
державної служби або
досвід роботи на керівних
посадах підприємств,
установ та організацій
незалежно від форми
власності не менше 2 років.
Вільне володіння державною
мовою, володіння ПК, тел.
(056)734-94-59.
Заступник директора, 8
356,00 грн. Заступник
директора з адміністративногосподарської роботи.
Організовує роботу
з господарського
обслуговування : забезпечує
організацію своєчасного
прибирання приміщень,
прилеглих територій,
робочий стан систем
каналізації, опалення,
вентиляції, електромережі
тощо, вживає заходи щодо
усунення несправностей
та аварій, керує роботою
обслуговуючого персоналу.
Вміння працювати в
програмі Прозорро, очолює тендерний комітет, тел.
(056)734-96-56.
Заступник начальника
відділу, 10 044,77 грн.

Заступник начальника
відділу прийому громадян
з питань надання усі видів
соціальної допомоги та
компенсацій Центрального
району. Стаж роботи на
службі в органах місцевого
самоврядування, на посадах
державної служби або
досвід роботи на керівних
посадах підприємств,
установ та організацій
незалежно від форми
власності не менше 2 років.
Вільне володіння державною
мовою, володіння ПК. тел.
(056)734-94-59.
Зварник, 6 000,00 грн.,
проведення зварювальних
робіт на об›єкті замовника,
тел. (056)734-94-58.
Інженер, 6 474,00 грн., тел.
(056)734-94-59.
Інженер з метрології, 9 000,00
грн. Вища технічна освіта;
знання засобів вимірювання
і принципу їх роботи; вміння
читати креслення; вміння
користуватися нормативною
документацією, тел.
(056)734-94-58.
Інженер-технолог (хімічні
технології), 10 000,00 грн.,
пошук покупців хімічних
технологій, контроль за
використанням вже
реалізованої хімічної
продукції покупцям - поїздки
на підприємства, участь
у підготовці комерційних
пропозицій, в переговорах,
у впровадженні нових
технологій, запуску хімічних
ліній, тощо, тел. (056)73494-58.
Інспектор, 12 000,00 грн.,
інспектор з організації
обслуговування на
транспорті, інспекція
зупинок громадського
транспорту, тел. (056)73494-58.
Інспектор з кадрів, 6 000,00
грн., тел. (056)734-96-59.
Інспектор з контролю
якості продукції, 6 833,00
грн., робота з клієнтами,
підбір автозапчастин та
авто мастил, документальне оформлення претензій і
рекламацій постачальникам,
тел. (056)734-96-60.
Касир квитковий, 6 500,00
грн., тел. (056)734-96-60.
Керівник структурного
підрозділу - головний
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спеціаліст, 9 330,00 грн.
Головний спеціаліст відділу
прийому громадян з питань
надання усіх видів соціальної
допомоги та компенсацій
Центрального району.
Вільне володіння державною
мовою, володіння ПК, тел.
(056)734-94-59.

Лікар-психіатр, 9 158,00
грн. Застосування сучасних
методів діагностики,
профілактики та лікування
психічнохворих, тел.
(056)734-94-59.

94-59.

Коваль на молотах і пресах,
15 000,00 грн., тел. (056)73494-58.

Лікар-статистик, 7 500,00
грн. Організація і проведення
збору медичної інформації,
складання звітів і довідок
статистичного характеру,
тел. (056)734-94-58.

Комплектувальник, 6 000,00
грн., тел. (056)734-94-58.

Лікар-стоматолог, 7 800,00
грн., тел. (056)734-94-59.

Кондуктор громадського
транспорту, 7 500,00
грн., на міських лініях
електротранспорту, тел.
(056)734-96-60.

Лікар-терапевт, 7 900,00
грн., тел. (056)734-94-59.

Машиніст екструдера, 8
130,00 грн. Налагодження
екструдера. Приготування
композиції. Регулювання
технологічних параметрів
процесу екструзії.
Підготовка соди або тальку
для опудрювання. Чистка
та змазування екструдера.
Транспортування
виготовлених виробів у
встановлене місце, тел.
(056)734-94-58.

Кухар, 6 000,00 грн., тел.
(056)734-96-60.
Лаборант (медицина), 7
980,00 грн., проведення
лабораторних досліджень,
тел. (056)734-96-60.
Лікар загальної практикисімейний лікар, 15
250,00 грн. Динамічне
спостереження за станом
здоров`я кожного члена
сім`ї, тел. (056)734-94-59.
Лікар-епідеміолог, 6 000,00
грн., тел. (056)734-96-59.
Лікар-лаборант, 9 800,00
грн., лабораторне
обстеження донорської
крові, тел. (056)734-96-60.
Лікар-невролог дитячий,
8 995,00 грн. 0,5 СТАВКИ,
лікування дітей віком від 2-х
місяців до 4-х років, надання
лікувально-профілактичної
допомоги, дітям раннього
віку неврологічного профілю
Наявність сертифіката
лікаря-спеціаліста,
свідоцтво про підвищення
кваліфікації, посвідчення про
кваліфікаційну категорію,
тел. (056)734-94-59.
Лікар-ортопед-травматолог,
7 200,00 грн. Застосування
сучасних методів реаділітації
та диспапсерізації інвалідів,
дітей - інвалідів та інших
окремих категорій населення
із захворюваннями та
травмами опорно-рухового
апарату. Сертифікат «
Ортопедія - травматологіяхірургія», «Хіріргія», тел.
(056)734-96-60.
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Лікар-хірург, 6 000,00 грн.,
0,5 ставки. Організація
та здійснення діагност.лікувального процесу,
огляд хворих та особисте
засвідчення стану їх здоров›я,
забезпечення необхідного
рівня обстеження пацієнтів,
представлення на огляд зав.
відділенням тяжко хворих,
доповідь про необхідність
консультативної допомоги
фахівцями регіональних
закладів МОЗ, впровадження
сучасних методик
діагностики та лікування
хворих відповідно до
стандартів, тел. (056)73494-59.
Майстер, 10 530,00 грн.
Майстер тягових підстанцій,
тел. (056)734-94-58.
Майстер виробничого
навчання, 7 000,00 грн.
Проведення уроків (майстеркласів за фахом «Малярштукатур») виробничого
навчання в майстерні. +
премії, тел. (056)734-94-59.
Мастильник, 6 500,00 грн.,
тел. (056)734-96-60.
Машиніст автобетонолома,
7 000,00 грн. Керує
автобетоноломом під
час виконання робіт з
зруйнування бетонних
споруд чи поверхонь,
розробляння твердих,
мерзлих ґрунтів у ході
конструкції ремонту об`єктів
будівництва, тел. (056)73494-58.
Машиніст дорожньобудівельних машин, 12
000,00 грн. Робота на
будівельних майданчиках.
Наявність посвідчення
тракториста-машиніста з
відкритими категоріями А,
С, Д, Е, Г. тел. (056)734-

Машиніст екскаватора,
7 500,00 грн. машиністекскаватора (тракторист),
тел. (056)734-96-60.

Машиніст залізничнобудівельних машин, 7 400,00
грн., тел. (056)734-94-59.
Машиніст крана (кранівник),
8 500,00 грн. Графік роботи:
позмінна робота. Два через
два дні. Початок зміни о
7:00, тривалість 12 годин,
тел. (056)734-96-59.
Машиніст цементних млинів,
9 200,00 грн., тел. (056)73496-59.
Механік автомобільної
колони (гаража), 10
000,00 грн. Графік роботи
оговорюється окремо.
Контроль технічного стану
транспортних засобів,
організація та контроль
роботи ремонтної бригади,
тел. (056)734-94-59.
Молодший інспектор
(поліція), 6 500,00 грн.
Нагляд та охорона, тел.
(056)734-94-59.
Монтер колії, 6 895,00 грн.
Ремонт колії, земляного
полотна та штучних споруд
для забезпечення безпеки
руху поїздів, тел. (056)73496-60.
Монтувальник сцени, 6
500,00 грн. Машиніст сцени.
Насипальник цементу, 8
000,00 грн., тел. (056)73496-59.
Начальник відділу, 7 550,00
грн. Начальник відділу
претензійно-позовної
роботи юридичного
управління. Ведення
претензійної та позовної
роботи в територіальних
управліннях області, тел.
(056)734-96-60.

Начальник відділу
соціального розвитку, 11
255,00 грн. Начальник
відділу контролю за
правильністю призначення,
перерахунку та виплати усіх
видів соціальної допомоги,
компенсації та пенсій
Соборного району. Стаж
роботи на службі в органах
місцевого самоврядування,
на посадах державної
служби або досвід роботи
на керівних посадах
підприємств, установ та
організацій незалежно від
форми власності не менше
2 років. Вільне володіння
державною мовою,
володіння ПК, тел. (056)73494-59.
Начальник дільниці, 8
826,00 грн., начальник
району електропостачання
Нижньо-Дніпровськ вузол.
Структурний підрозділ
«Дніпровська дистанція
електропостачання», тел.
(056)734-96-56.
Начальник тягової підстанції,
11 460,00 грн., тел. (056)73494-58.
Начальник району тягових
підстанцій обрубувач, 8
500,00 грн., тел. (056)73494-58.
Оператор верстатів з
програмним керуванням, 11
000,00 грн. Повинен знати
принцип роботи верстатів
з програмним керуванням,
режими роботи верстатів,
правила керування
устаткуванням. Повинен
уміти читати креслення, тел.
(056)734-96-60.
Оператор копіювальних та
розмножувальних машин, 8
600,00 грн. Важка фізична
праця, тел. (056)734-94-58.
Друк на дублікаторі, технічний нагляд за обладнанням, вивантаження сировини-пачки формату А3.
Можливе навчання, тел.
(056)734-94-59.
Оператор лінії у виробництві
харчової продукції
(виробництво м›ясних
продуктів), 10 000,00 грн.,
робота на конвеєрних лініях
комплексу із забою та
переробки птиці. Наявність
медичної книжки, тел.
(056)734-94-59.
Оператор лінії у виробництві
харчової продукції
(перероблення чаю, кави,
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какао та шоколаду), 6 105,00
грн. Забезпечення роботи та
контролю випуску продукції
(температурні режими,
витрата інгредієнтів, якість
упаковки і нанесення дати
виробництва); забезпечення
виробництва продукції
відповідно до технологічного
регламенту; здійснення
контролю режимів
функціювання обладнання;
забезпечення дотримання
технологічних параметрів
виробництва продукції;
контролює випуск якісної
продукції; дотримання
встановлених технологією
норм витрати сировини та
матеріалів, тел. (056)73496-59.
Оператор сортувальної
гірки, 7 271,00 грн. Робота на
станції НижньодніпровськВузол, тел. (056)734-96-56.
Підсобний робітник, 8 447,00
грн., мийка тари, ремонт
піддонів на комплексі по
забою та переробці птахів.
Наявність медичної книжки,
тел. (056)734-94-59.
Поліцейський (за
спеціалізаціями), 9
000,00 грн. Поліцейський
батальйону конвойної
служби. Конвоювання
осіб взятих під варту, тел.
(056)734-96-60.
Помічник юриста, 8 000,00
грн., робота в 1С.8 з
первинними документами
(прихід-розхід), рознесення
банківської виписка,
ведення дебіторів-кредитів,
виконання доручень
керівника та бухгалтера,
тел. (056)734-94-59.
Практикуючий психолог, 6
000,00 грн., тел. (056)73494-58.
П р е с у в а л ь н и к вулканізаторник, 7 000,00
грн. Робота пов›язана з
вулканізацією гумотехнічних
виробів на малих та
великогабаритних пресах,
тел. (056)734-96-60.
Прибиральник виробничих
приміщень, 9 068,00 грн.
Мийка цехів та обладнання
на комплексі по забою та
переробці птахів. Наявність
медичної книжки, тел.
(056)734-94-59.
Провізор, 6 000,00 грн.
Здійснення роздрібної
торгівлі лікарськими
засобами та виробами
медичного призначення.
Навички роботи в програмі
1С 8, тел. (056)734-96-60.
7

Ï³äïèñóéòåñü
ÐÎÁÎÒÀ
íà íàø
Telegram êàíàë
Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿
â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ó çâ'ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì îáñÿã³â âèðîáíèöòâà

Çàïðîøóº íà ðîáîòó:

ÀÒ «ÄÍ²ÏÐÎÂÀÆÌÀØ» (ÄÇÌÎ)

Òîêàð³â
Ôðåçåðóâàëüíèê³â
Ôðåçåðóâàëüíèê³â ×ÏÓ
Òîêàð³â-ðîñòî÷íèê³â
Òîêàð³â-êàðóñåëüíèê³â

ÓÂÀÃÀ!

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

Ñïåöîäÿãîì çàáåçïå÷óºìî, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè,
º êóë³íàð³ÿ, ¿äàëüíÿ, äóøîâ³ ç ãàðÿ÷îþ âîäîþ.
Çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ'ÿçêà. ²íîãîðîäí³ì ãóðòîæèòîê..

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗОВНІШТОРГРЕСУРС», що спеціалізується на виробництві продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, сповіщає про
намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря, згідно з постановою КМУ № 302 від 13.03.2002р. Виробничий
майданчик розташовано за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт
Солоне, вул. Чукмарьова, 53-Г.
Основним технологічним процесом підприємства є переробка (механічна обробка) злакових
та бобових культур в тому числі: очистка сировини, помел напівфабрикату та сортування і
фасування готової продукції на промисловому
майданчику.
Потенційний річний обсяг викидів забруднюючих речовин від процесів обробки та упаковки
від промислового майданчика підприємства
складає 0,0561 т/рік.
За результатами розрахунків забруднення
атмосферного повітря від промислового май8

Çàðïëàòà â³ä 15000 ãðí.
Âèïëà÷óºòüñÿ ñâîº÷àñíî (äâà ðàçè íà ì³ñÿöü)!
067-522-80-75, 066-511-83-48, (056)713-21-13
Àäðåñà: âóë. Ñóõèé Îñòð³â, 3 (ñòàíö³ÿ ìåòðî «Çàâîäñüêà»)

данчика в приземному шарі атмосфери на межі
санітарно-захисної зони перевищення граничнодопустимих концентрацій за наявними забруднюючими речовинами не виявлено.
Технологічні процеси та обладнання підприємства відповідають сучасним вимогам. За
умовами технологічного процесу залпові викиди, небезпечні для життя й здоров'я людей, на
об'єкті відсутні.

49000, місто Дніпро, проспект О. Поля, будинок 103, кабінет 207. Контактна особа – Директор Щукін Юрій Вікторович. Телефон для
довідок 067 534 44 97.
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Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007
Çàñíîâíèê: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Більш детальна інформація може бути одержана за адресою або телефоном:

Всі зауваження та пропозиції, що стосуються
даної публікації, направляти до Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за адресою: 49004, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, 1 або за телефоном 0-800-505-600.
Пропозиції і зауваження приймаються з дати
публікації повідомлення протягом одного місяця.

ÐÎÁÎÒÀ
“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.

Àäðåñà: 49000, 49000, ì. Äí³ïðî,
âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,
îô³ñ 412
òåë./ôàêñ: 767-16-32 (34, 35, 38)
e-mail: t_rezerv@ukr.net
Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000

Ôîðìàò À3
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