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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

Äèðåêòîð êîìåðö³éíèé
Íà÷àëüíèê çì³íè
Àãåíò òîðãîâåëüíèé
Ò³ñòîðîáè
Ìåð÷åíäàéçåðè
Îïåðàòîð ïå÷åé
Âàíòàæíèêè
Îõîðîííèêè ÊÏÏ
Åëåêòðèê
Ñëþñàð ÊÂÏ³À
òåë. 794-06-92, 067-634-15-95
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

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:

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

Âèõîâàòåëü, ç/ï 8000 ãðí.
òåë. 067-565-57-64

Ð-í ðîáîòè:

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð
Ì³ñöå ðîáîòè ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

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

12-é êâàðòàë

Òåë. â³ää³ëó êàäð³â 067-633-26-33

Òðåáóþòñÿ

Äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³
ïîòð³áí³:

Ïðîäàâöû
øàóðìû

Çâàðþâàëüíèêè
ðó÷íîãî ³ àðãîíîäóãîâîãî

Äåâóøêè, ìîæíî áåç
îïûòà ðàáîòû

+38(097)219-79-59

çâàðþâàííÿ

Ìîíòàæíèêè
òåõíîëîã³÷íèõ
òðóáîïðîâîä³â

Ðîáîòà â Ïîëòàâ³ òà Îäåñ³

067-500-14-29

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó â çâ'ÿçêó
ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³:
19

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

Предприятию требуются:

БУХГАЛТЕР

ВОДИТЕЛЬ

кат. С,Е (командировки)
место работы: ул. Калиновая

067-500-14-29

+38(066)725-91-45

ГОРНИЧНЫЕ
БАРМЕН
3-разовое питание и проживание

050-729-32-51, 097-292-42-29

Студ ентам 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)123-45-12.
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 график, кар’єрне зростання терміново! 5 вакантних місць, Євгеній Анатолієвич, тел.+38(056)78908-03, +38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83.
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ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

частичная занятость

Ðîáîòà â Ïîëòàâ³ òà Îäåñ³

Железный порт
В пансионат «Адмирал» требуются:

ÄËß ÌÎËÎÄ²

Ðåñòîðàííîãîòåëüíîìó êîìïëåêñó
ïîòð³áí³

×åðãîâèé ñàíòåõí³ê
×åðãîâèé åëåêòðèê
Êóõàð-ìàíãàëüíèê
Ïîêî¿âêà
òåë. 097-776-87-90

Директор комерційний,
тел.+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95.
Начальник зміни,
тел.+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95.
Шукаю працівника з
досвідом роботи керівника. Дохід до 20 тис.
грн. + бонуси + премія,
тел.+38(067)112-02-54,
+38(095)871-61-05.
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Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø Telegram êàíàë
Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿
â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

ÔÀÕ²ÂÖ²

Інженер-конструктор,
місце роботи: с.м.т. Самарівка, дзвонити пн-пт, з 9.00
до 18.00, тел.+38(0562)3606-18, +38(067)522-26-47.
КОНСТРУКТОР, для работы на удалённом доступе,
тел. +38(098)280-80-88,
Сергей
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ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Бухгалтер, частичная занятость, место работы: ул. Калиновая, тел.+38(066)72591-45.
2

www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
05 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Оператор 1с графік роботи: 5/2, тел.+38(099)519-1175, +38(067)825-29-00.
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ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Менеджер в велику компанію, можна і без досвіду роботи, навчання за
рахунок компанії, новий
офіс в центрі міста, перспектива від 15000 грн.,
тел.+38(097)123-45-12.
Агент торговельний,
тел.+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95.
ВЕЛИКИЙ РІЕЛТОРСЬКИЙ
БІЗНЕС «KVADRATGROUP»
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
МЕНЕДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ, з/п 24 000 грн.,
проф. підготовка за рахунок компанії, офіс в центрі, тел.+38(097)089-1010 (HR-менеджер, Валентина).
Мерчендайзери,
тел.+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95.
Терміново! Візьму відповідального помічника,
помічницю на постійну роботу, можливо без досвіду.
Навчу. До 15 тис. грн. Олена
Юріївна, тел.+38(050)62694-32, +38(097)340-37-24.
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ÒÎÐÃ²ÂËß

Агентству Нерухомості Resident потрібен
менеджер з продажу з
досвідом роботи та без,
навчання за рахунок
компанії, новий офіс в
центрі міста, перспектива від 15000 грн.,
тел.+38(097)123-45-12.
Адміністратор-кадровик в торгівельну компанію. Офіційне працевлаштування. Графік 5/2,
тел.+38(095)175-04-07.

Особистий помічник керівника в офіс. Дохід до 18
тис. грн., тел.+38(068)93597-94, +38(050)521-43-31.
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.
Торгові агенти у велику
компанію, з/п від 8000 грн.,
кар’єрне зростання, гнучкий
графік, тел.+38(056)78908-03, +38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83 Євгеній
Анатолієвич.
Продавцы шаурмы, девушки, можно без опыта
работы, тел.+38(097)21979-59.
РУБЩИК-ОБВАЛЬЩИК
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.
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.
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ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Бармен, Железный порт, в
пансионат «Адмирал», 3-разовое питание и проживание, тел.+38(050)729-32-51,
+38(097)292-42-29.
Мийниця посуду, в кафе,
графік 3/3, з/п 400 грн./зміна, тел.+38(067)634-59-39.
Пекар, місце роботи: ж/м
Західний, тел.+38(050)32061-94.
Повар, з/п 8000 грн, р-н
роботи ж/м «Тополя»,
тел.+38(067)565-57-64.
Повар-мангальщик, в
ресторанно-гостиничный

№12(686) 03.06.20-09.06.20

ÐÎÁÎÒÀ
комплекс, тел.+38(097)77687-90.
Т і с т о р о б и ,
тел.+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95.
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ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

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

Автокомплексу на ж/м
Победа-6 требуется
автомойщик с опытом
работы, з/п высокая
( с т а в к а + % ) , и н о г о р о дним оплачивается проезд,
тел.+38(095)292-42-61, 311625, 362-362.
Автомойщики, р-н ул. Донецкое шоссе-Передовая,
ул. Винокурова, з/п высокая, 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)97094-05.
Водитель, кат. С,Е, командировки, место работы: ул. Калиновая,
тел.+38(066)725-91-45.
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)725-91-45.
Водій категорії Е, С, на
самоскид DAF, 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)970-94-05.
Водій-далекобійник.
Без шкідливих звичок,
№12(686) 03.06.20-09.06.20

чесний, порядний. Досвід роботи на груз. DAF,
Scania, причепи-тенти (штора), двадцятки. Повна зайнятість,
по Україні. Достойна
з/п, тел.+38(095)28651-99, пн.-птн. 8:0016:00, Олена Генадіївна.
Електрик-пневматик, 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)97094-05.
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)97094-05.
Компании PITLINE требуется автослесарь по
замене масел при АЗС в
г.Днепропетровске и области. Обучение, оформление,
соц.пакет, своевременная
з/п (ставка+%), тел.+38
095-292-42-63
Моторист, 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)97094-05.
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ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

ШВАЧКА, на швейне виробництво, з/п
від 8000 грн., д/р
від 1 року, місце роботи - Лівий берег,
тел.+38(067)00-51649, +38(050)32-10109.
Волочильник дроту,
д н і п р о в с ь к о м у к а б е л ьному заводу «Енерго»,
тел.+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.
Газорізальник , місце
роботи: с.м.т. Самарівка,
дзвонити пн-пт, з 9.00 до
18.00, тел.+38(0562)36-0618, +38(067)522-26-47.

Гальваник, відділ кадрів ДП
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізька,
22, каб.14, тел.+38(0562)3367-01, +38(0562)34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
Дежурный сантехник, в
ресторанно-гостиничный
комплекс, тел.+38(097)77687-90.

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

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

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

Електромеханік, з/п від
12000 грн., р-н роботи: 12-й
квартал, тел. відділу кадрів
+38(067)633-26-33.
Електромонтер з ремонту
та обслуговування електрообладнання, підприємство
знаходиться на Лівому березі, м Дніпро, вул. Океанська, 4, тел.+38(050)48977-93.
Електромонтер,
д н і п р о в с ь к о м у к а б е л ьному заводу «Енерго»,
тел.+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.
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).
Зварника з/п від 12000
грн., р-н роботи: 12-й
квартал, тел. відділу кадрів
+38(067)633-26-33.

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

066-725-91-45

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

Електрик, тел.+38(056)79406-92, +38(067)634-15-95.

Електромеханік, місце роботи: ж/м Західний,
тел.+38(050)320-61-94.

ÂÎÄ²É

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

Дежурный электрик, в
ресторанно-гостиничный
комплекс, тел.+38(097)77687-90.

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).

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

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿
Ð-í ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã

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
Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Ðîá³òíèö³ öåõó
(íàâ÷àííÿ)
ïðîæèâàííÿ Ë³âèé áåðåã

050-361-37-05
097-083-01-73

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

Предприятию требуются:

Терміново потрібен

БУХГАЛТЕР

ВАНТАЖНИК
тел. (063)05-715-05
(050)05-715-05
(096)05-715-05

частичная занятость

ВОДИТЕЛЬ

кат. С,Е (командировки)
место работы: ул. Калиновая

Зварювальник на напівавтомат досвід роботи
з тонким металом, місце
роботи: Лівий берег початок
пр. Правди), з/п після співбесіди, тел.+38(050)809-2881 Юрій.

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ

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

з/п 12000-15000 грн.
оплата своевременно, без задержек
5-ти дневная рабочая неделя
официальное трудоустройство
место работы: левый берег

Механик цеха, п.г.т. Ил-

(073)407-08-07, (096)284-46-94,(095)638-90-05

+38(066)725-91-45

ДЕРЕВЯННЫХ
ПОДДОНОВ

www.t-rezerv.dp.ua
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Криворізький міськрайонний центр зайтятості
Звертатися за тел. (097)590-88-41

Посада

Заробітна плата

Заступник головного
бухгалтера

16 000,00 грн.

8 000,00 грн.

Комірник

Менеджер із збуту

22 000,00 грн.

Машиніст крана
автомобільного
Водій автотранспортних
засобів

13 000,00 грн.
13 000,00 грн.

ÐÎÁÎÒÀ

Завдання та обов’язки
Контроль за веденням бухгалтерського обліку
розрахунків за послуги, що надано, за рухом
коштів на рахунках, а також складання
бухгалтерської документації для формування
бухгалтерської звітності. ДОСВІД РОБОТИ
КЕРІВНИКОМ У ГАЛУЗІ БУХГАЛТЕРІЇЇ НА
ВИРОБНИЦТВІ - ОБОВ'ЯЗКОВИЙ.
Складський облік електротехнічної, кабельнопровідникової продукції та метизів, знання
умов прийому, збереження цінностей, вміння
працювати у програмах Word, Excel, 1С.
Організація та розвиток продаж, укладання
договорів, виконання плану продаж, контроль
заборгованності по розрахункам, контроль
відвантажень готової продукції, складання
звітності.
Будівництво
ліній
електропередач,
завантажувальні та розвантажувальні роботи
Перевезення вантажів. водій автомобілів МАЗ
та КАМАЗ (длинномер)

Звертатися за тел. (05691)2-85-31
Заробітна плата
6 000,00 грн.

Майстер дільниці

Робота
майстром
дільниці
м'ясопереробному комбінаті

на

Звертатися за тел. (05665)52993

Машиніст крана (кранівник)

Заробітна плата

Завдання та обов’язки

6 176,00 грн.

Робота машиніста на ГЗФ. Керує кранами,
оснащеними
різними
вантажозахоплювальними пристроями
під
час виконання простих робіт на вантаженні,
розвантаженні,
перевантаженні
та
транспортуванні сипких, штучних, лісових
(довжиною до 3 м) та інших аналогічних
вантажів. Керує монорейковими візками,
консольними кранами, кран-балками та ін.

Інженер -будівельник

15 000,00 грн.

Агроном

15 000,00 грн.

Електромонтер з
рем.повітряних ліній

9 000,00 грн.

Бухгалтер

11 440,00 грн.

Бухгалтер

8 000,00 грн.

Бухгалтер

4 750,00 грн.

Вантажник

6 486,00 грн.

Вантажник

4 800,00 грн.

Водій автотранспортних засобів

4 723,00 грн.

Водій автотранспортних засобів

13 000,00 грн.
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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.

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

Звертатися за тел. (05693)7-50-74, (068)964-00-38
Заробітна плата

Оператори верстатів з
ПУ, відділ кадрів ДП «ВО
ПМЗ»: вул. Криворізька, 22,
каб.14, тел.+38(0562)33-6701, +38(0562)34-39-18 (з
9.00 до 16.00).

розробка інженерного проекту, здійснення
супутних розрахунків.
Організаційно-технологічне керівництво в
галузі рослинництва.
Верхові ремонтні роботи на вимкнених лініях
електропередачі.

Новомосковський міськрайонний центр зайтятості

Посада

Оператор екструдера,
д н і п р о в с ь к о м у к а б е л ьному заводу «Енерго»,
тел.+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.

Завдання та обов’язки

Звертатися за тел. (0566)69-65-06

Заробітна плата

Слюсар
КВПіА,
тел.+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95.

Різноробочі на ділянку ГТВ,
місце роботи: смт Самарівка, дзвонити пн-пт, з 9.00
до 18.00, тел.+38(0562)3606-18, +38(067)522-26-47.

Нікопольський міськрайонний центр зайнятості

Посада

Монтажники технологічних трубопроводів, робота в Полтаві та Одесі,
тел.+38(067)500-14-29.

Завдання та обов'язки

Марганецька міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості

Посада

вокзала, комфортные условия, оплата своевременная,
тел.+38(096)519-06-07.

Оператор печей,
тел.+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95.

Магдалинівська районна філія Дніпропетровського ОЦЗ

Посада

ларионово, о/р в пищевой
промышленности желателен, тел.+38(050)489-77-93.

Завдання та обов'язки
Робота пов'язана з бюджетною сферою:
нарахування заробітної плати, робота з
основними
засобами,
малоцінні,
швидкозношувальні предмети, виробничими
запасами, ведення меморіально-ордерної
системи, баланс, фінансові результати,
звітність у фонди (казначейська служба,
податкова інспекція, статистика).
Робота пов'язана з веденням первинного
бухгалтерського обліку, складання звітів.
Робота пов'яана з веденням первинної
документації, робота з програмою 1С версія 8,
впевнений користувач Word, Exel, знання
бухгалтерських рахунків.
Робота пов'язана з погрузкою сміття в
автомобіль та прибиранням майданчиків біля
сміттєвих контейнерів.
Робота
пов'язана
із
завантаженнямрозвантаженням
автотранспорту,
переміщення вантажів по території заводу,
дотриманням техніки безпеки.
Перевезення підопічних пансіонату каретою
швидкої допомоги (автомобіль марки УАЗ)
Робота пов'язана із перевезенням вантажів,
сільськогосподарської продукції, виконання
робіт зі щоденного технічного обслуговування
автотранспортного
засобу.
Автомобілі:
КАМАЗ, ГАЗ.

www.t-rezerv.dp.ua

РОЗКРІЙНИК, на швейне виробництво, з/п
від 8000 грн., д/р
від 1 року, місце роботи - Лівий берег,
тел.+38(067)00-51649, +38(050)32-10109.

Слюсар, дніпровському
кабельному заводу «Енерго», тел.+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.
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:
с.м.т. Самарівка, дзвонити пн-пт, з 9.00 до 18.00,
тел.+38(0562)36-06-18,
+38(067)522-26-47.
Слюсар-ремонтник,
підприємство знаходиться 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).
Слюсар з ремонту верстатного обладнання, з/п від
12000 грн., р-н роботи: 12-й
квартал, тел. відділу кадрів
+38(067)633-26-33.
Станочники, 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).

Скрутчик дроту, дніпровському кабельному заводу
«Енерго», тел.+38(095)73070-71, +38(098)911-41-00.

Столяр, изготовление дверей, мебели,
з/п от 20 тыс. грн.,
тел.+38(067)697-31-19.

Слесар-ремонтник та
стропальник. Офіційне працевлаштування, соц.пакет,
8-ми годинний робочий
день, 5-днівка, своєчасна
оплата. Тел.+38(050)48028-85.

Т і с т о р о б и ,
тел.+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95.

Слесарь-сварщик на постоянную работу, район ж/д

Токар, зарплата від 15000
грн., виплачується своєчасно (два рази на місяць),
адреса: вул. Сухий Острів,
3 (станція метро «Заводська»), тел.+38(067)522-

№12(686) 03.06.20-09.06.20

ÐÎÁÎÒÀ

Водій автотранспортних засобів

4 800,00 грн.

Водій автотранспортних засобів

9 000,00 грн.

Водій автотранспортних засобів

8 000,00 грн.

Водій навантажувача

8 500,00 грн.

Економіст з бухгалтерського
обліку та аналізу господарської
діяльності

6 000,00 грн.

Електрик дільниці

9 000,00 грн.

Електрик дільниці

12 000,00 грн.

Електрогазозварник

4 723,00 грн.

Електрогазозварник

8 110,00 грн.

Електромеханік дільниці

10 000,00 грн.

Монтажник з власним
авто, монтаж автоматичного поливу, роботи по будівництву та
обслуговуванню басейнів. Навчаємо!,
тел.+38(066)737-2376, +38(097)534-34-78,
Сергій.

Інженер з охорони праці

7 654,00 грн.

Касир торговельного залу

4 730,00 грн.

Подсобный рабочий (стройка, огород),
тел.+38(067)809-19-35.

Касир торговельного залу

6 300,00 грн.

Кухар

4 723,00 грн.

Лікар загальної практикисімейний лікар

5 087,00 грн.

Майстер з ремонту транспорту

12 000,00 грн.

Машиніст автогрейдера

8 000,00 грн.

Машиніст екскаватора

10 080,00 грн.

Машиніст екструдера

5 000,00 грн.

Менеджер (управитель) із збуту

5 000,00 грн.

80-75, +38(066)511-83-48,
+38(056)713-21-13.
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Токар-карусельник,

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

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)511-83-48,
+38(056)713-21-13.
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)511-83-48,
+38(056)713-21-13.
Токар, з/п від 15000 грн.,
р-н роботи: 12-й квартал, тел. відділу кадрів
+38(067)633-26-33.
Токар-розточувальник,
з/п від 15000 грн., р-н роботи: 12-й квартал, тел. відділу
кадрів +38(067)633-26-33.
УТЮЖИЛЬНИЦЯ, на
швейне виробництво,
з/п від 8000 грн., д/р

Будівельники-універсали, різноробочі, потрібні
підприємству, на постійну роботу, з/п відрядна,
тел.+38(068)111-21-87.
Будівельній компанії потрібен електрик для розводки проводки в квартирах, тел.+38(095)23917-09, Дмитрій.
Кафельщики, маляр
(на ремонт подъездов),
тел.+38(067)809-19-35.
Малярі-штукатури в будівельну організацію.
Зарплата своєчасно,
тел.+38(095)239-17-09,
Дмитрій.

від 1 року, місце роботи - Лівий берег,
тел.+38(067)00-51649, +38(050)32-10109.
Фрезерувальник ЧПУ,

17

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

зарплата від 15000 грн.,
виплачується своєчасно
(два рази на місяць), адреса: вул. Сухий Острів, 3

Охоронники КПП,
тел.+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95.

(станція метро «Заводська»), тел.+38(067)52280-75, +38(066)511-83-48,
+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)511-83-48,

Охоронці, графік роботи:
подобово і вахтовим методом, тел.+38(050)561-7377, +38(067)242-60-08.
Охоронці, м. Дніпро, графік роботи 1/2, 1/3, заробітна плата від 760 грн./
зміна+премії, офіційне прарацевлаштування, соцпакет, тел.+38(095)410-71-51,
+38(050)442-87-44.

+38(056)713-21-13.
Фрезерувальник, з/п від
15000 грн., р-н роботи: 12-й
квартал, тел. відділу кадрів
+38(067)633-26-33.
№12(686) 03.06.20-09.06.20

Охранники, в охранное
предприятие, график работы: посуточно и вахтовым
методом, тел.+38(050)56173-77, +38(067)242-60-08.

www.t-rezerv.dp.ua

Робота пов'язана із перевезенням вантажів по
території України. Роз'їзний режим роботи з
виплатою
добових
на
відрядження,
управління причіпом. Водій категорії Е.
Робота пов'язана із транспортуванням
робітників ПК "Голубівський" із населених
пунктів:
с.Голубовка,
Новостепановка,
Герасимовка.
Перевезення будівельних матеріалів для
ремонту доріг автомобілем марки DAF,
відрядження по Дніпропетровській області.
Робота
пов'язана
з
керуванням
навантажувачем (наявність документів на
право керування навантажувачем)
та
навантажувальними
механізмами
і
пристосуваннями,
забезпеченням
безперебійної їх роботи, з забезпеченням
збереження сировини та продукції при
проведені
навантажувальнорозвантажувальних робіт.
Робота пов'язана із веденням бухгалтерського
і
податкового
обліку,
складання
бухгалтерської, статистичної та податкової
звітності. Досвід роботи з бухгалтерською
програмою 1С 8.2. Впевнений користувач ПК,
Excel.
Робота пов'язана з обслуговуванням і
ремонтом технологічного обладнання об'єктів,
що не належать до основного виробництва
(зовнішня служба), група допуску по
електробезпеці не нижче четвертої. При
виникненні виробничої необхідності можливо
виконання функцій електромеханіка очисних
споруд.
Робота пов'язана з обслуговуванням та
ремонтом
електрообладнання
у
багатоквартирних будинках.
Виконання зварювальних робіт.
Робота пов'язана зі зварюванням різної
складності
та
технічним
обстеженням
обладнання.
Робота пов'язана з обслуговуванням та
ремонтом технологічного обладнання (очисні
споруди). Бажаний досвід роботи на
аналогічній ділянці або електрика (допуск по
електробезпеці не нижче третього) на
харчовому виробництві . Режим роботи 12 год
день/12 год ніч /48 год Доставка по м.
Новомосковськ .
Робота пов'язана із розробленням планів і
заходів по охороні праці, техніки безпеки і
санітарно-оздоровчим заходам по виробничих
підрозділах.
Контролювати
своєчасне
проведення
первинного,
періодичного
інструктажа з техніки безпеки, та своєчасне
проведення
періодичних
медоглядів
працівників підприємства.
Робота
пов'язана
з
первинними
документами(товарні
накладні),
знання
касової дисципліни.
Робота
пов'язана
із
вічливим
обслуговуванням покупців на касі. Виконувати
стандарти компанії. Приймати готівкові
грошові кошти, проводити розрахунок по
пластикових
картках.
Активність,
комунікабельність, вічливість.
Робота пов'язана із якісним і своєчасним
приготуванням
страв
із
доброякісних
продуктів
харчування
згідно
правил
ворибничої
санітарії,
неухильно
дотримуватись технології їх приготування,
вміння користуватись кухонним обладнанням,
дотримуватись техніки безпеки і протипожеж ного захисту та норм охорони праці.
Робота
пов'язана
із
знанням
основ
законодавства України про охорону здоров'я,
нормативні документи, правові аспекти,
основні показники здоров'я населення,
загальні питання організації надання медичної
допомоги населенню, організацію роботи
амбулаторно-поліклінічних та лікарняних
закладів, швидкої та невідкладної допомоги,
нормальну та патологічну анатомію, дитячу
анатомію і фізіологію у різні вікові періоди,
фізіологію і патологію вагітності, пологів.
Робота пов'язана з ремонтом мототехніки
(мотоблоки,
культіватори,
мотокоси).
Обов'язково досвід роботи з ремонту
мототехніки 3-5 років. Знання ПК обов'язкове.
Робота пов'язана з ремонтом доріг.
Робота пов'язана із завантаженням сміття в
автомобіль.
Робота
пов'язана
із
екструдером
(подрібнювач) на виробництві, підготовкою
сировини до подрібнення, дотриманням
техніки безпеки.
Робота пов'язана із просуванням продукції,
що випускається, вмінням вести переговори
при укладанні договорів купівлі-продажу,
розумінням фінансових ризиків, необхідні
комерційні
знання
при
роботі
з
підприємствами, фізичними особами, та
кінцевим споживачем.

5

Менеджер (управитель) із збуту

10 000,00 грн.

Механік-налагоджувальник

5 000,00 грн.

Муляр

6 000,00 грн.

Оператор верстатів з
програмним керуванням

5 000,00 грн.

Оператор виробничої дільниці

5 000,00 грн.

Оператор лінії у виробництві
харчової продукції (виробництво
сухого глютену)

7 000,00 грн.

Охоронник

Охоронник

Охоронник

5 100,00 грн.

6 400,00 грн.

5 100,00 грн.

Підсобний робітник

4 800,00 грн.

Підсобний робітник

4 750,00 грн.

Підсобний робітник

4 723,00 грн.

Підсобний робітник

4 723,00 грн.

Пожежний-рятувальник

9 000,00 грн.

Прибиральник службових
приміщень
Прибиральник службових
приміщень

4 723,00 грн.

Провізор

4 730,00 грн.

Провізор

4 730,00 грн.

5 000,00 грн.

Робота пов'язана з продажем запасних частин
для сільськогосподарської техніки (трактори,
комбайни). Досвід роботи у сфері продажу.
Знання програми 1С.8.
Робота пов'язана зі станками на виробництві,
веденням поточних графіків, капітальних та
профілактичних ремонтів, наявність допусків
при виконанні робіт з механізмами,
обладнанням,
вміння
користуватися
інструментом, дотриминням техніки безпеки.
Робота пов'язана із кладкою стін, перегородок
з цегли, або мілких блоків.
Робота пов'язана зі станками ЧПУ (числове
програмне керування) на виробництві,
наявністю допуска, дотримання техніки
безпеки.
Робота пов'язана із механізмами на
виробництві,
підготовка
сировини,
дотримання техніки безпеки.
Робота пов'язана з розпакуванням яєчної
тари з піддонів, постановкую яєчної тари на
транспортувальну лінію, миттям тари та
піддонів. Робота з рухомими механізмами.
Пунктуальність, фізична активність, вміння
працювати стресових ситуаціях.
Робота пов'язана із охороною підприємства,
обслуговуванням прохідної, реєстрацією
вантажів,
веденням
книги
обліку,
дотриманням техніки безпеки.
Робота
пов'язана
з
підтриманням
правопорядку на вулицях міста (патрульнопостова служба), тривале перебування на
ногах (витривалість). Вічливе та толерантне
відношення до правопорушників. Володіти
поняттям
кваліфікацій
правопорушень,
Дотримання виконавчої дисципліни. Графік
роботи доба через три.
Робота пов'язана із охороною підприємства,
обслуговуванням прохідної, реєстрацією
вантажів,
веденням
книги
обліку,
дотриманням техніки безпеки.
Робота пов'язана із підготовкою сировини на
виробництві, дотримання санітарних та
технологічних норм, прибирання території
заводу, дотримання техніки безпеки.
Виконання простих завдань, не вимагається
наявність спеціальних знань, можливе
перебування на ногах, робота у складах, на
мехтоку, на закритій території.
Прибирання придорожної смуги. Тривале
перебування на ногах. Робота біля рухомих
механізмів. Шум, пил.
Робота пов'язана з нарізкою та пакуванням
готової продукції.
Робота пов'язана із оперативними виїздами
на гасіння пожеж, рятування людей, надання
допомоги населенню.
Робота пов'язана з прибиранням кабінетів,
коридорів та санвузлів школи.
Робота пов'язана з прибиранням службових
приміщень площею 200 кв.м.
Робота пов'язана з контролем надходж ення
лікарських засобів. Знання ведення первинних
документів , товару, касової дисципліни.
Продаж лікарських засобів, контроль термінів
придатності, дотримання фармацевтичного
порядку і санітарного порядку, забезпечення
цілісності і умов зберігання фармацевтичних
препаратів.

Робітник з догляду за тваринами

4 723,00 грн.

Робота пов'язана з доглядом за великою
рогатою худобою, годівлею, напуванням,
вичисткою стійл.

Робітник з комплексного
прибирання та утримання
будинків з прилеглими
територіями

4 723,00 грн.

Робота
пов'язана
з
прибиранням
тваринницьких приміщень та прилеглої до них
території.

Сестра медична

4 723,00 грн.

Сестра медична

4 800,00 грн.

Сестра медична

4 723,00 грн.

Слюсар із складання металевих
конструкцій

6 000,00 грн.

Слюсар-ремонтник

5 000,00 грн.

Сортувальник (пакувальник)
теплоізоляційних виробів

4 800,00 грн.

Соціальний робітник

4 723,00 грн.

Тваринник

4 723,00 грн.
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Проведення ін'єкцій, вимірювання тиску
підопічним за призначенням лікаря.
Робота
пов'язана
із
контролюванням
санітарного стану приміщень та ділянки
дитячого садка. Щодня складати менюрозкладку на підставі примірного 10 - денного
меню, здавати в бухгалтерію.
Робота пов'язана із наданням допомоги
хворим стаціонару.
Робота пов'язана із складанням металевих
конструкцій при виконанні будівельних робіт.
Робота пов'язана зі станками на виробництві,
веденням поточних графіків, капітальних та
профілактичних ремонтів, наявність допусків
при
виконанні
робіт
з
механізмами,
обладнанням,
вміння
користуватися
інструментом, дотриминням техніки безпеки.
Робота пов'язана із підготовкою сировини на
виробництві, дотримання санітарних та
технологічних норм, прибирання території
заводу, дотримання техніки безпеки.
Робота пов'язана з наданням соціальнопобутових послуг.
Догляд за тваринами.

www.t-rezerv.dp.ua
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ця, Дніпро, вул.Тітова.
Графік з Пн-Пт. Прибирання проводити з
16-00 до 18-00. Звер-

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)841-54-99,
+38(050)903-79-83 Євгеній
Анатолієвич.

татись за телефоном:

Вантажник, терміново, тел.+38(063)05-71505, +38(050)05-715-05,
+38(096)05-715-05.

02-08 Елена.

Вантажники графік роботи: 1/2, тел.+38(099)519-1175, +38(067)825-29-00.
В а н т а ж н и к и ,
тел.+38(056)794-06-92,
+38(067)634-15-95.
Вихователь, з/п 8000 грн,
р-н роботи ж/м «Тополя»,
тел.+38(067)565-57-64.
Вихователь, з/п 8000 грн,
р-н роботи пр. Слобожанський, тел.+38(067)56557-64.
Горничная, в ресторанно-гостиничный комплекс,
тел.+38(097)776-87-90.
Горничные, Железный
порт, в пансионат «Адмирал», 3-разовое питание и проживание,
тел.+38(050)729-32-51,
+38(097)292-42-29.
ДВІРНИК, з/п договірна,
місце роботи - Лівий
берег, тел.+38(067)0051-649, +38(050)32-10109.

+38(067)653-02-08 Елена.
Потрібні прибиральниці офісних приміщень.
Дніпро, вул.Панікахи.
Графік 2 через 2, з 0700 до 16-00. з/п 5500
грн. Звертатись за телефоном: +38(067)653-

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п
5000 грн. за 15 змін, Територіально – вул. Тополина, вул. Новокримська
та вул. Кондратюка, можлива часткова зайнятість,
тел.+38(067)507-94-95.
Прибиральниці. Фітнесклуб/р-н Цирку та
гіпермаркет/р-н ТРК
«Караван». Графік роботи: 2/2 з 8 до 20 або з
20 до 8 г. (на вибір).
З/п 280-300 грн./зміна,
тел.+38(096)82-55-020,
+38(099)51-55-418.
Різноробочий з робочою
групою інвалідності, місце
роботи: с.м.т. Самарівка,
дзвонити пн-пт, з 9.00 до
18.00, тел.+38(0562)36-0618, +38(067)522-26-47.
Робота або підробіток.
Від пенсіонера до студента.
Можлива віддалена робота
– on-line. От 500 грн. в день,
тел.+38(096)259-07-76.
СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ ДЕРЕВЯННЫХ

Косарі на покос трави, підприємству, на
постійну роботу, з/п
своєчасно, соц. пакет,
тел.+38(068)258-05-92,
Віта.

ПОДДОНОВ, на предпри-

Підробіток 2-4 год./
день. До 400 грн. в день,
тел.+38(098)065-32-45,
+38(095)903-75-55.

место работы: левый бе-

ятие, з/п 12000-15000 грн.,
оплата своевременно, без
задержек, 5-ти дневная
рабочая неделя, официальное трудоустройство,
рег, тел.+38(073) 407-0807, +38(096)284-46-94,
+38(095)638-90-05.
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ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п
5500 грн. за 15 змін, своєчасна виплата з/п, Територіально – вул. Андрія Фабра, тел.+38(096)228-65-85.

Цікава робота. Офіс.
Дружний колектив. Дохід
до 11500 грн. + премії,
тел.+38(068)982-48-50,
тел.+38(066)558-64-48.
Ï³äïðèºìñòâó íà âèðîáíèöòâî ðóáåðî¿äó
(æ/ì Ï³âí³÷íèé, âóë. Îëåêñàíäðà Îöóïà, 23à)
òåðì³íîâî ïîòð³áí³

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ

Ðàáîòà íà óäàëåííîì
äîñòóïå

098-280-80-88
Ñåòü ìàãàçèíîâ “Ëàâêà ìÿñíèêà”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó â äðóæíûé
êîëëåêòèâ

Ðóáùèêàîáâàëüùèêà ìÿñà
Ó÷åíèêà ðóáùèêàîáâàëüùèêà ìÿñà
ç/ï îáñóæäàåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè

ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò

Ìåñòî ðàáîòû - æì Ïðèäíåïðîâñê,
12 êâàðòàë (Äíåïð)

067 635 30 70
067 634 70 20

096-782-88-08

Технік-лаборант

8 100,00 грн.

Тракторист
Тракторист

7 000,00 грн.
4 723,00 грн.

Тракторист

6 500,00 грн.

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва

18 000,00 грн.

Фармацевт

5 000,00 грн.

Фармацевт

4 730,00 грн.

Фельдшер ветеринарної
медицини

4 723,00 грн.

Штукатур

6 000,00 грн.

Робота пов'язана з проведенням аналізу
комбікорму з метою визначення його хімічного
складу, а також проведенням відбіру проб
вхідної сировини.
Виконання робіт пов'язаних з ремонтом доріг.
Виконання тракторних робіт.
Робота пов'язана з перевезенням матеріалів,
покос трави, фрезування дорожного покриття,
ремонт техніки.
Робота
пов'язана
із
виконанням
сільськогосподарських робіт згідно вимог
агротехніки, а також виконувати технічне
обслуговування тракторів.
Продаж лікарських засобів, контроль термінів
придатності, дотримання фармацевтичного
порядку і санітарного порядку, забезпечення
цілісності і умов зберігання фармацевтичних
препаратів.
Робота пов'язана з реалізацією лікарських
засобів, вміння працювати з первинною
документацією, товаром, знання касової
дисципліни.
Робота пов'язана з оглядом та лікуванням
тварин , 0,5 ставки.
Робота пов'язана із виконанням штукатурних
робіт.

Першотравенська міська філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
Звертатися за тел. (05633)5-12-45

Посада

Заробітна плата

Завдання та обов’язки

6 000,00 грн.

Надає невідкладну стоматологічну допомогу
при
гострих
запальних
процесах,
травматичних пошкодженнях, кровотечах у
ротовій порожнині

äçâîíèòè ç 9.00 äî18.00

ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ,
ÌÀËßÐ
ðåìîíò ïîäúåçäîâ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ
ñòðîéêà, îãîðîä

+38(067)809-19-35

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÑÎÐÒÓÂÀËÜÍÈÊ
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ

â ëîìáàðä

з/п 5000 грн. за 15 змін,
територіально 
вул. Тополина,
вул. Новокримська
та вул. Кондратюка,
можлива часткова зайнятість

íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿

Ãð. ðîáîòè ïîäîáîâèé

Ì³ñöå ðîáîòè ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

095-730-70-71, 098-911-41-00
№12(686) 03.06.20-09.06.20

Завдання та обов’язки

14 000,00 грн.

Ведення документації з бухгалтерського
обліку, робота з казначейством

Покровська районна філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
Звертатися за тел. (05638)2-22-92

Посада

Заробітна плата

Завдання та обов’язки

Лікар-стоматолог-хірург

5 000,00 грн.

-

Лікар-стоматолог-ортодонт

5 000,00 грн.

-

Лікар-стоматолог-терапевт

5 000,00 грн.

-

П’ятихатська районна філія Дніпропетровського обласного центру зайнятості
Звертатися за тел. (05651)3-06-56

ç/ï 5500 ãðí. çà 15 çì³í,
ñâîº÷àñíà âèïëàòà çï
òåðèòîð³àëüíî âóë. Àíäð³ÿ Ôàáðà

òåë. (096) 228-65-85
Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð

Заробітна плата

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÏÎÒÐ²ÁÍ²

ÓÁÎÐÙÈÖÀ ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖ²
Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Головний бухгалтер

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.

Â ìÿñíîé ìàãàçèí

òåë. (050)361-27-96, (097)584-56-73

Посада

ð-í ðîáîòè: ì. Äí³ïðî, ì. Êàì'ÿíñüêå

096-461-81-69

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

Звертатися за тел. (05667)6-58-92

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

Åêñïåðò-îö³íþâà÷

òðåáóåòñÿ

Покровська міська філія Дніпропетровського обласного центру

äåðåâ'ÿíèõ ï³ääîí³â

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ

òåë. (067) 507-94-95

Лікар-стоматолог

Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó
ó çâ'ÿçêó ³ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà
òåðì³íîâî ïîòð³áåí:

Ìåõàí³ê
öåõà
Äîñâ³ä ðîáîòè â õàð÷îâ³é
ïðîìèñëîâîñò³ áàæàíèé

ñ.ì.ò. ²ëàð³îíîâå
òåë. 050-489-77-93

Посада

Заробітна плата

Вчитель-реабілітолог

6 500,00 грн.

Вчитель-дефектолог

6 500,00 грн.

Вчитель-логопед

6 500,00 грн.

Вчитель-логопед

6 500,00 грн.

Бухгалтер

4 723,00 грн.

Електрогазозварник

4 800,00 грн.

Електрик дільниці

4 800,00 грн.

Фармацевт

4 723,00 грн.

Провізор

4 723,00 грн.

www.t-rezerv.dp.ua

Завдання та обов’язки
Здійснювати реабілітаційні заходи з метою
усунення, припинення або зменшення болю,
відновлення функцій організму. Досягнення
нормального рівня здоров'я
Проводити діагностичну оцінку навчальної
діяльності дитини з особливими освітніми
потребами
Вести заняття з учнями по вправленню
дефектів усної та пісенної мови
Вести заняття з учнями по вправленню
дефектів усної та пісенної мови
Нараховувати
заробітну
плату,
вести
бухгалтерський облік
Виконання
автоматичного
або
напівавтоматичного зварювання
Забезпечення
енергопостачання
до
приміщень
Забезпечувати населення та лікувально профілактичні заклади лікарськими засобами
та іншими товарами медичного призначення
Забезпечувати населення та лікувально профілактичні заклади лікарськими засобами
та іншими товарами медичного призначення
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Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

ÐÎÁÎÒÀ

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

Ó çâ'ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì îáñÿã³â âèðîáíèöòâà

Çàïðîøóº íà ðîáîòó:

Ñîîáùåíèå

ÀÒ «ÄÍ²ÏÐÎÂÀÆÌÀØ» (ÄÇÌÎ)

Òîêàð³â
Ôðåçåðóâàëüíèê³â
Ôðåçåðóâàëüíèê³â ×ÏÓ
Òîêàð³â-ðîñòî÷íèê³â
Òîêàð³â-êàðóñåëüíèê³â
Çàðïëàòà â³ä 15000 ãðí.
Âèïëà÷óºòüñÿ ñâîº÷àñíî (äâà ðàçè íà ì³ñÿöü)!
Ñïåöîäÿãîì çàáåçïå÷óºìî, ãíó÷êèé ãðàô³ê ðîáîòè,
067-522-80-75, 066-511-83-48, (056)713-21-13
º êóë³íàð³ÿ, ¿äàëüíÿ, äóøîâ³ ç ãàðÿ÷îþ âîäîþ.
Çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ'ÿçêà. ²íîãîðîäí³ì ãóðòîæèòîê. Àäðåñà: âóë. Ñóõèé Îñòð³â, 3 (ñòàíö³ÿ ìåòðî «Çàâîäñüêà»)

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

ÐÎÁÎÒÀ
“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.
№12(686) 03.06.20-09.06.20

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007
Çàñíîâíèê: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Àêòóàëüíûå âàêàíñèè
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè!

Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
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
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www.t-rezerv.dp.ua

Ôîðìàò À3

№12(686) 03.06.20-09.06.20

