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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

Òðåáóþòñÿ

Äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³
ïîòð³áí³:

Ïðîäàâöû
øàóðìû

Çâàðþâàëüíèêè
ðó÷íîãî ³ àðãîíîäóãîâîãî

Äåâóøêè, ìîæíî áåç
îïûòà ðàáîòû

çâàðþâàííÿ

Ìîíòàæíèêè
òåõíîëîã³÷íèõ
òðóáîïðîâîä³â

Ðîáîòà â Ïîëòàâ³ òà Îäåñ³

+38(097)219-79-59

067-500-14-29

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:

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

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

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

Ìåõàí³ê öåõà
ñ.ì.ò. ²ëàð³îíîâå
Äîñâ³ä ðîáîòè â õàð÷îâ³é ïðîìèñëîâîñò³ áàæàíèé

òåë. 050-489-77-93

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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Ñîîáùåíèå

1

Ñåòü ìàãàçèíîâ “Ëàâêà ìÿñíèêà”
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó â äðóæíûé
êîëëåêòèâ

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð

Ðóáùèêàîáâàëüùèêà ìÿñà
Ó÷åíèêà ðóáùèêàîáâàëüùèêà ìÿñà
ç/ï îáñóæäàåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè
Ìåñòî ðàáîòû - æì Ïðèäíåïðîâñê,
12 êâàðòàë (Äíåïð)

096-782-88-08
Íà âàíòàæíå ÑÒÎ ïîòð³áåí

Àâòîñëþñàð
Çâàðþâàëüíèê
Åëåêòðèê-ïíåâìàòèê
Ìîòîðèñò
Ç äîñâ³äîì ðîáîòè
íå ìåíüøå 2-õ ðîê³â

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿

Ì³ñöå ðîáîòè ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

095-730-70-71, 098-911-41-00
Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó
ó çâ'ÿçêó ³ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà
òåðì³íîâî ïîòð³áåí:

Ìåõàí³ê
öåõà
Äîñâ³ä ðîáîòè â õàð÷îâ³é
ïðîìèñëîâîñò³ áàæàíèé

Ð-í ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã
äçâîíèòè ïí.-ïò. ç 9.00 äî 18.00

ñ.ì.ò. ²ëàð³îíîâå
òåë. 050-489-77-93

Äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³ ïîòð³áí³

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áåí

Çâàðþâàëüíèêè

Ñëþñàððåìîíòíèê

Òåë. 098-970-94-05

ðó÷íîãî ³ àðãîíîäóãîâîãî
çâàðþâàííÿ

Ìîíòàæíèêè

ç íàâè÷êàìè
åëåêòðîçâàðþâàííÿ

òåõíîëîã³÷íèõ
òðóáîïðîâîä³â

Ðîáîòà â Ïîëòàâ³ òà Îäåñ³

äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì

067-500-14-29

096-942-31-49, 066-473-88-54

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

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê
Åëåêòðîìîíòåð
ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííþ
åëåêòðîîáëàäíàííÿ

19

ÄËß ÌÎËÎÄ²
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.

01

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

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

02

ÔÀÕ²ÂÖ²

Інженер-технолог з механічної обробки, вул.
Яхненківська (Комінтерна),
2, м. Дніпро, (їхати: від пл.
Старомостової тролейбу сом №№15,3 або трамваєм №№6,9 або машрутним
таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.

Îïåðàòîðè ë³í³¿

ÐÎÁÎÒÀ
тел.+38(097)219-79-59.

ул. Винокурова, з/п высокая,
тел.+38(095)292-42-65.

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.
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.
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

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.

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

10 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Êîì³ðíèê
Ìè ïðîïîíóºìî:

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ
ñîö³àëüíèé ïàêåò

â³äðÿäíà îïëàòà ïðàö³

13

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

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

050-489-77-93
Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø Telegram êàíàë

Терміново! Візьму відповідального помічника, помічницю на постійну роботу,
можливо без досвіду. Навчу.
До 15 тис. грн. Олена Юріївна, т.050-626-94-32, 097-34037-24.

Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿
â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!
11

Комірник, великому кондитерському підприємству, офіційне
працевлаштування, відрядна
оплата праці, соціальний пакет,
підприємство знаходиться на
Лівому березі, м. Дніпро, вул.
Океанська, 4, тел. +38(050)48977-93.

ÒÎÐÃ²ÂËß
14

Адміністратор-кадровик в
торгівельну компанію. Офіційне
працевлаштування. Графік 5/2,
т.095-175-04-07.

2

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Особистий помічник керівника в офіс. Дохід до 18
тис. грн., 068-935-97-94, 050521-43-31.

Автокомплексу на ж/м Победа-6 требуется автомойщик
с опытом работы, з/п высокая (ставка+%), иногородним оплачивается проезд,
тел.+38(095)292-42-61, 311625, 362-362.

Продавцы шаурмы, девушки, можно без опыта работы,

Автомойщики, р-н ул. Донецкое шоссе-Передовая,

www.t-rezerv.dp.ua

Автослюсар, на вантажне
СТО, досвід роботи не менше
2 років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзонити пн.-пт. З 9.00 до 18.00.
Водій кат. «Е» з досвідом роботи. тел. +38(067)718-88-54.
Водій, кат. Е, на самоскид, з/п
від 15000 грн. + премії, робота
по м. Дніпро та Дніпропетровській обл., тел.+38(098)970-9405, дзонити пн.-пт. З 9.00 до
18.00.
Водій-далекобійник. Без
шкідливих звичок, чесний,
порядний. Досвід роботи
на груз. DAF, Scania, причепи-тенти (штора), двадцятки. Повна зайнятість,
по Україні. Достойна з/п,
тел.+38(095)286-51-99, пн.птн. 8:00-16:00, Олена Генадіївна.
Електрик-пневматик, на
вантажне СТО, досвід роботи
не менше 2 років, з/п від 15000
грн. + премії, р-н роботи –
Лівий берег, тел.+38(098)97094-05, дзонити пн.-пт. З 9.00
до 18.00.
Зварювальник, на вантажне
СТО, досвід роботи не менше
2 років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзонити пн.-пт. З 9.00 до 18.00.
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, на вантажне СТО,
досвід роботи не менше 2
років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзонити пн.-пт. З 9.00 до 18.00.

15

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Автослюсар, на вантажне
СТО, досвід роботи не менше
2 років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзонити пн.-пт. З 9.00 до 18.00.

№13(687) 10.06.20-16.06.20

ÐÎÁÎÒÀ
Волочильник дроту,
дніпровському кабельному заводу «Енерго»,
тел. +38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.
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).
Електрик-пневматик, на
вантажне СТО, досвід роботи
не менше 2 років, з/п від 15000
грн. + премії, р-н роботи –
Лівий берег, тел.+38(098)97094-05, дзонити пн.-пт. З 9.00
до 18.00.
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).
Електромеханік, місце
роботи: ж/м Західний, тел.
+38(050)320-61-94.
Електромеханіки, вул.
Яхненківська (Комінтерна),
2, м. Дніпро, (їхати: від пл.
Старомостової тролейбу сом №№15,3 або трамваєм №№6,9 або машрутним
таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.
Електромонтер з ремонту
та обслуговування електрообладнання, великому кондитерському підприємству, офіційне
працевлаштування, відрядна
оплата праці, соціальний пакет,
підприємство знаходиться на
Лівому березі, м. Дніпро, вул.
Океанська, 4, тел. +38(050)48977-93.
Електромонтер, дніпровському кабельному 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).
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.
Зварювальник, на вантажне
СТО, досвід роботи не менше
2 років, з/п від 15000 грн. +
№13(687) 10.06.20-16.06.20

премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзонити пн.-пт. З 9.00 до 18.00.
Зварювальники ручного і
аргонодугового зварювання,
робота в Полтаві та Одесі, тел.
+38(067)500-14-29.
Механик цеха, п.г.т. Илларионово, о/р в пищевой
промышленности желателен,
тел.+38(050)489-77-93.
Монтажники технологічних
трубопроводів, робота в Полтаві та Одесі, тел. +38(067)50014-29.
Моторист, на вантажне СТО,
досвід роботи не менше 2
років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-94-05,
дзонити пн.-пт. З 9.00 до 18.00.
Оператор екструдера, дніпровському кабельному 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 виробництву харчової продукції (бажано
чоловіки до 35 років), великому
кондитерському підприємству,
офіційне працевлаштування,
відрядна оплата праці, соціальний пакет, підприємство
знаходиться на Лівому березі,
м. Дніпро, вул. Океанська, 4,
тел. +38(050)489-77-93.
Скрутчик дроту, дніпровському кабельному заводу «Енерго», тел. +38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.
Слесар-ремонтник та стропальник. Офіційне працевлаштування, соц.пакет, 8-ми
годинний робочий день, 5-днівка, своєчасна оплата. Тел.
+38(050)480-28-85.
Слесар-ремонтник. Офіційне працевлаштування, соц.
пакет, 8-ми годинний робочий
день, 5-днівка, своєчасна оплата. тел. +38(050)480-28-85.
Слесарь-сварщик на постоянную работу, район ж/д
вокзала, комфортные условия, оплата своевременная,
тел.+38(096)519-06-07.

Слюсар, дніпровському
кабельному заводу «Енерго», тел. +38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.
Слюсарі-ремонтники, 4-5
розряду, вул. Яхненківська (Комінтерна), 2, м. Дніпро, (їхати:
від пл. Старомостової тролейбусом №№15,3 або трамваєм №№6,9 або машрутним
таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.

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

Слюсар-ремонтник, великому кондитерському підприємству, офіційне працевлаштування, відрядна оплата праці,
соціальний пакет, 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).
Станочники, 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).
Столяр, изготовление дверей, мебели, з/п от 20 тыс.
грн., тел.+38(067)697-3119.
Стропальник. Офіційне працевлаштування, соц.пакет,
8-ми годинний робочий день,
5-днівка, своєчасна оплата.
тел. +38(050)480-28-85.
Токар, 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.
Токарі, 4-5 розряду, вул.
Яхненківська (Комінтерна),
2, м. Дніпро, (їхати: від пл.
Старомостової тролейбу сом №№15,3 або трамваєм №№6,9 або машрутним
таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.

ðåìîíò ïîäúåçäîâ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ
ñòðîéêà, îãîðîä

+38(067)809-19-35

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

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 з навичками електрозварювання, доставка автотранспортом, тел.+38(096)942-31-49,
+38(066)473-88-54.

ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ,
ÌÀËßÐ

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)

Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Ï³äïðèºìñòâó íà âèðîáíèöòâî ðóáåðî¿äó
(æ/ì Ï³âí³÷íèé, âóë. Îëåêñàíäðà Îöóïà, 23à)
òåðì³íîâî ïîòð³áí³

ÎÕÎÐÎÍÖ² ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ
Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

050-561-73-77, 067-242-60-08
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ
ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊÀ
Â²ÇÊ²Â
з/п 5000 грн. за 15 змін,
територіально  вул. Пастера,
вул. Новокримська
та вул. Кондратюка

ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò

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

Â ìÿñíîé ìàãàçèí
òðåáóåòñÿ

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

òåë. (067) 507-94-95

òåë. (050)361-27-96, (097)584-56-73

Âîä³é

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

êàòåãîð³¿ Å,Ñ
íà ñàìîñêèä
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
Ðåñòîðàííîãîòåëüíîìó êîìïëåêñó
ïîòð³áí³

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

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

Â²ÄÊÐÈÒ² ÂÀÊÀÍÑ²¯

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

òåë. (096) 228-65-85

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

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

www.t-rezerv.dp.ua
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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)511-83-48,
+38(056)713-21-13.
Токар-росточник, 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.
Фрезерувальник ЧПУ, 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.
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,
+38(056)713-21-13.
Фрезерувальники, 4-5 розряду, вул. Яхненківська (Комінтерна), 2, м. Дніпро, (їхати:
від пл. Старомостової тролейбусом №№15,3 або трамваєм №№6,9 або машрутним
таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.
Шліфувальники, 4-5 розряду,
вул. Яхненківська (Комінтерна), 2, м. Дніпро, (їхати: від
пл. Старомостової тролейбусом №№15,3 або трамваєм №№6,9 або машрутним
таксі №№4,51,82,31,59,36),
тел.+38(067)568-80-62,
+38(067)564-87-00.

тел.+38(095)239-17-09,
Дмитрій.
Кафельщики, маляр (на
ремонт подъездов), тел.
+38(067)809-19-35.
Монтажник з власним авто,
монтаж автоматичного поливу, роботи по будівництву та обслуговуванню басейнів. Навчаємо!,
тел. +38(066)737-23-76,
+38(097)534-34-78, Сергій.
Подсобный рабочий (стройка, огород), тел. +38(067)80919-35.
Подсобный рабочий (стройка, огород), тел. +38(067)80919-35.

17 ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

Охоронці, м. Дніпро, графік
роботи 1/2, 1/3, заробітна плата від 760 грн./зміна+премії,
офіційне прарацевлаштування,
соцпакет, тел. +38(095)410-7151, +38(050)442-87-44.

Охоронці, охоронному підприємству, графік роботи:
подобово, вахтовим методом, тел.+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08.
Охоронці. Терміново! Вакансій багато. Графік роботі:
вахта, доба/дві, нічні зміни, .
З/п своєчасно, т.067-566-9450, 099-383-54-26.

18
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ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

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,

4

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

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.

Активний пенсіонер. Офіс,
т.095-169-35-76.

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)565-57-64.
Візьму помічника в сімейний
бізнес, т.050-629-80-66, 067793-07-89.
Двірник-садівник, у житловий
комплекс, стабільна висока
заробітна плата, офіційне
оформлення, зручний графік
роботи, тел.+38(067)691-50-80.
Допоможу створити особистий фінансовий бізнес,
т.050-726-94-17, 097-468-9543, 093-149-68-60.
Косарі на покос трави, підприємству, на постійну роботу, з/п своєчасно, соц.
пакет, тел.+38(068)258-0592, Віта.
Підробіток 2-4 год./
день. До 400 грн. в день,
тел.+38(098)065-32-45,
+38(095)903-75-55.
Робота або підробіток.
Від пенсіонера до студента.
Можлива віддалена робота
– on-line. От 500 грн. в день,
тел.+38(096)259-07-76.
Робота в офісі без шуму та
пилу, т.097-398-61-32.
Робота для людей з вищою освітою. Без вікових
обмежень, т.095-741-69-42,
098-771-65-25.
СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ
ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ,
на предприятие, з/п 1200015000 грн., оплата своевременно, без задержек, 5-ти дневная
рабочая неделя, официальное
трудоустройство, место работы: левый берег, тел.+38(073)
407-08-07, +38(096)284-46-94,
+38(095)638-90-05.
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)361-27-96, +38
(097)584-56-53, Геннадий.
Цікава робота. Офіс. Дружний колектив. Дохід до 11500
грн. + премії, т.068-982-48-50,
066-558-64-48.
www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
ВАКАНСІЇ В ДНІПРІ
Авторемонтник, автоелектрик,
8 000,00 грн., тел. (056)73494-58.
Акумуляторник, 8 500,00 грн.,
тел. (056)734-96-60.
Акушерка, 6 000,00 грн., тел.
(056)734-96-59.
Акушерка, з/п 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.
Асистент вчителя, з/п 6 244,00
грн., асистент вчителя, робота
з учнями, які навчаються за
інклюзивною освітою.тел.
(056)734-94-59.
Бухгалтер (з дипломом
магістра), 7 662,00 грн., тел.
(056)734-94-58.
Бухгалтер, з/п 6 000,00 грн.,
нарахування заробітної плати,
обчислювання лікарняних
листів, тел. (056)734-94-59.
Вальцювальник гумових
сумішей, 7 000,00 грн.,
виготовлення гумових сумішей
та їх фарбування, тел. (056)73496-60.
Вантажник, 6 400,00 грн.,
знання правил навантаження,
вивантаження, складування
вантажу, розвантаження авто
з ломом АКБ, тел. (056)73494-59.
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)734-94-58.

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.
Водій автотранспортних
засобів, 8 000,00 грн.
Перевезення пасажирів за
міськими та приміськими
маршрутами (категорія Д), тел.
(056)734-94-59.
Водій автотранспортних
засобів, з/п 12 000,00 грн.,
водій на КРаЗ (спеціальний
транспорт), відрядження по
Україні. (056)734-96-59.
Водій тролейбуса, 14 500,00
грн., робота на тролейбусних
маршрутах міста, тел. (056)73494-58.
Водій тролейбуса, з/п 15 738,00
грн. (056)734-96-59.
Водолаз, 10 000,00 грн.,
водолаз-рятувальник
(атестована посада - контракт).
Виконувати водолазнорятувальні 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, 6 394,00
грн., 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.

Викладач закладу вищої освіти,
7 000,00 грн., викладач фізичної культури, тел. (056)73496-60.

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.

Вихователь дошкільного
навчального закладу, 6 000,00
грн., виховання дітей старшої
групи (5-6 років) на 2 зміни (з
7-00 до 13-00, з 13-00 до 1900), тел. (056)734-96-60.

Головний режисер, 6 306,00
грн., творче керівництво
художньо-артистичним
персоналом театру із створення
нових вистав, тел. (056)734-9458.

Викладач закладу вищої освіти,
7 000,00 грн., викладач фізичної
культури, тел. (056)734-96-60.
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ÐÎÁÎÒÀ
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.
Друк на дублікаторі, технічний
нагляд за обладнанням,
вивантаження сировини-пачки
формату А3.
Друк на дублікаторі, технічний
нагляд за обладнанням,
вивантаження сировинипачки формату А3. Можливе
навчання, 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.
Економіст, 6 000,00 грн., тел.
(056)734-94-59.
Електрогазозварник, 6 060,00
грн., електрогазозварювальні
роботи, тел. (056)734-96-60
Електрозварник ручного
зварювання, з/п 10 000,00 грн.,
тел. (056)734-96-56.
Електромеханік електрозв›язку,
10 021,00 грн., тел. (056)73496-56.
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.
Електромеханік з ліфтів, з/п 10
000,00 грн. (056)734-96-59.
Електромонтажник вторинних
ланцюгів, 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)73496-60.
№13(687) 10.06.20-16.06.20

Електромонтер з ремонту
та
обслуговування
електроустаткування, з/п 8
500,00 грн., тел. (056)73494-59.
Електромонтер контактної
мережі, 6 420,00 грн.
Обслуговування контактної
мережі, заміна опор ізоляторів,
монтаж та демонтаж
обладнання, тел. (056)73494-58.
Електромонтер тягової
підстанції, 7 000,00 грн.,
допуск на роботи від 1000 В
та вище., тел. (056)734-96-56.
Електромонтер тягової
підстанції, 7 000,00 грн. Допуск
на роботи від 1000 В та вище,
тел. (056)734-96-56.
Енергетик, 15 000,00 грн. Місце
проведення робіт м. Дніпро.
Забезпечувати безперебійну
роботу і справний стан
електроустаткування об›єктів
портово-пристанського
господарства філії,
енергетичних установок і мереж,
засобів зв›язку і сигналізації,
електроустаткування
перевантажувальних
механізмів, тел. (056)734-9458.
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)73494-59.
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 головного
бухгалтера, тел. (056)734-9656.
Заступник директора, 8 356,00
грн. Заступник директора з
адміністративно-господарської
роботи. Організовує роботу з
господарського обслуговування
: забезпечує організацію
своєчасного прибирання
приміщень, прилеглих
територій, робочий стан
систем каналізації, опалення,
вентиляції, електромережі
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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 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)73494-58.
Інженер, 6 474,00 грн., тел.
(056)734-94-59.
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)734-94-58.
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)73496-60.
Інспектор, 12 000,00 грн.,
інспектор з організації
обслуговування на транспорті,
інспекція зупинок громадського
транспорту, тел. (056)73494-58.
Касир квитковий, 6 500,00 грн.,
тел. (056)734-96-60.
Керівник структурного
підрозділу - головний

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)73494-59.
Коваль на молотах і пресах,
15 000,00 грн., тел. (056)73494-58.
Коваль на молотах і пресах,
з/п 13 000,00 грн., додаткова
інформація за тел. (056)73496-56.
Комплектувальник меблів, з/п
7 500,00 грн.,
навички паяння електропроводки., тел.
(056)734-96-59.
Комплектувальник, 6 000,00
грн., тел. (056)734-94-58.
Кондуктор громадського
транспорту, 7 500,00
грн., на міських лініях
електротранспорту, тел.
(056)734-96-60.

допомоги, дітям раннього
віку неврологічного профілю
Наявність сертифіката лікаряспеціаліста, 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 травматологія-хірургія»,
«Хіріргія», тел. (056)734-96-60.
Лікар-психіатр, 9 158,00 грн.
Застосування сучасних методів
діагностики, профілактики та
лікування психічнохворих, тел.
(056)734-94-59.
Лікар-статистик, 7 500,00 грн.
Організація і проведення збору
медичної інформації, складання
звітів і довідок статистичного
характеру, тел. (056)734-94-58.

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

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

Кочегар сушильних барабанів
9 200,00 грн., тел. (056)734-9659.

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.

Кухар, 6 000,00 грн., тел.
(056)734-96-60.
Кухар, з/п 7 000,00 грн.
(056)734-96-59.
Лаборант (медицина), 7 980,00
грн., проведення лабораторних
досліджень, тел. (056)73496-60.
Лікар загальної практикисімейний лікар, 15 250,00 грн.
Динамічне спостереження за
станом здоров`я кожного члена
сім`ї, тел. (056)734-94-59.
Лікар загальної практикисімейний лікар, з/п
1 1
000,00 грн.,
спостереження за станом здоров’я,
діагностування, лікування, 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)73496-60.
Лікар-невролог дитячий,
8 995,00 грн. 0,5 СТАВКИ,
лікування дітей віком від 2-х
місяців до 4-х років, надання
лікувально-профілактичної
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Лікар-терапевт, 7 900,00 грн.,
тел. (056)734-94-59.

Майстер виробничого навчання,
7 000,00 грн. Проведення
уроків (майстер-класів за
фахом «Маляр-штукатур»)
виробничого навчання
в майстерні. + премії, тел.
(056)734-94-59.
Майстер виробничого
навчання, з/п 8 000,00 грн.,
майстер виробничого навчання
з професії оператор з обробки
інформації та програмного
забезпечення, тел. (056)73496-60.
Майстер, 10 530,00 грн.
Майстер тягових підстанцій,
тел. (056)734-94-58.
Мастильник, 6 500,00 грн., тел.
(056)734-96-60.
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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.

Молодший інспектор (поліція),
з/п 6,500,00 грн., нагляд та
охорона, тел. (056)734-94-59.

Машиніст дорожньобудівельних машин, 12 000,00
грн. Робота на будівельних
майданчиках. Наявність
посвідчення трактористамашиніста з відкритими
категоріями А, С, Д, Е, Г. тел.
(056)734-94-59.

Монтувальник сцени, 6
500,00 грн. Машиніст сцени.
Насипальник цементу, 8 000,00
грн., тел. (056)734-96-59.

Машиніст екскаватора, 7 500,00
грн. машиніст-екскаватора
(тракторист), тел. (056)73496-60.
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.
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.
Менеджер (управитель), з/п 8
000,00 грн., менеджер-аналітик
з вивчення аналізу ринку
трубної промисловості, участь
у тендерах, бажано знання PDF,
тел.(056)734-94-58.
Механік автомобільної колони
( г а р а ж а ), 1 0 0 0 0 , 0 0 г р н .
Графік роботи оговорюється
окремо. Контроль технічного
стану транспортних засобів,
організація та контроль роботи
ремонтної бригади, тел.
(056)734-94-59.
Місце проведення робіт:
Самарський р-н, вул.
Ілларіонівська, 1, тел. (056)73122-69, (056)731-22-14,
(056)734-94-59.
Можливе навчання,тел.
(056)734-94-59.
Молодший інспектор (поліція), 6
500,00 грн. Нагляд та охорона,
тел. (056)734-94-59.
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Монтер колії, 6 895,00 грн.
Ремонт колії, земляного
полотна та штучних споруд
для забезпечення безпеки руху
поїздів, 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)734-94-59.
Начальник відділу, 7 550,00 грн.
Начальник відділу претензійнопозовної роботи юридичного
управління. Ведення
претензійної та позовної роботи
в територіальних управліннях
області, тел. (056)734-96-60.
Начальник дільниці, 8 826,00
грн., начальник району
електропостачання НижньоДніпровськ вузол. Структурний
підрозділ «Дніпровська
дистанція електропостачання»,
тел. (056)734-96-56.
Начальник району тягових
підстанцій обрубувач, 8 500,00
грн., тел. (056)734-94-58.
Начальник тягової підстанції,
11 460,00 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 з/п
8 600,00 грн. Важка фізична
праця. (056)734-96-59.
Оператор копіювальних та
розмножувальних машин, 8
600,00 грн. Важка фізична
праця, тел. (056)734-94-58.

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)73494-59.
Оператор лінії у виробництві
харчової продукції
(перероблення чаю, кави,
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)734-96-59.
Оператор сортувальної гірки,
7 271,00 грн. Робота на станції
Нижньодніпровськ-Вузол, тел.
(056)734-96-56.
Первинна медико-санітарна
допомога на засадах сімейної
медицини, тел. (056)734-94-58.
Підсобний робітник, 8 447,00
грн., мийка тари, ремонт
піддонів на комплексі по забою
та переробці птахів. Наявність
медичної книжки, тел. (056)73494-59.
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)73494-59.
Практикуючий психолог, 6
000,00 грн., тел. (056)73494-58.
Пресувальник-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)73494-59.
www.t-rezerv.dp.ua
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Провізор, 6 000,00 грн.
Здійснення
роздрібної
торгівлі лікарськими засобами
та виробами медичного
призначення. Навички роботи
в програмі 1С 8, тел. (056)73496-60.
Ремонтник штучних споруд,
8 000,00 грн., тел. (056)73494-59.
Репетитор з балету, 8 576,00
грн., тел. (056)734-96-56.
Різальник на пилах, ножівках
та верстатах, 15 000,00 грн.
Гильотинщик, тел. (056)73496-59.
Різальник на пилах, ножівках та
верстатах, з/п 15 000,00 грн.
Гильотинщик, тел.(056)734-9659.
Робітник з благоустрою, 6
500,00 грн., виконання робіт
з відновлення благоустрою
міської території, тел. (056)73496-60.
Робітник з благоустрою, з/п 6
500,00 грн. Виконання робіт
з відновлення благоустрою
міської території, тел.(056)73496-60.
Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
будинків, з/п 11 323,00 грн.,тел.
(056)734-96-55.
Садівник, 7 000,00 грн. Постійна
робота у Севастопольському
парку, інших парках та на
території зелених зон м. Дніпра,
покіс трави, обрізка дерев, тел.
(056)734-96-56.
Сестра медична з дієтичного
харчування, 7 200,00 грн.,
складання меню-розкладок,
перевірка норм виходу готових
страв, проведення бракеражу
готової продукції, забезпечення
санітарно-епідемічного режиму
в приміщенні харчоблоку, тел.
(056)734-94-59.
Сестра медична з дієтичного
харчування, з/п 7 500,00 грн.
Організація раціонального
харчування, складання меню,
контроль за якістю продуктів та
страв,тел.(056)734-94-59.
Сестра медична, 7 200,00
грн. Облік, прийом та видача
трансфузійних середників, тел.
(056)734-96-60.
Складач поїздів, 11 000,00
грн. Графік роботи: позмінна
робота. Два через два дні.
Початок зміни о 7:00, тривалість
12 годин, тел. (056)734-94-58.
Слюсар аварійно-відбудовних
робіт, 9 158,00 грн. Слюсар
з механоскладальних робіт,

9 000,00 грн. Збірка вузлів.
3-денний робочий тиждень,
тел. (056)734-94-59.
Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів, 6 000,00
грн. Ремонт та обслуговування
автотранспортних засобів, а
саме легкових авто, вантажних
та автобусів, тел. (056)73494-59.
Слюсар з ремонту рухомого
складу, 6 444,00 грн. Слюсар
із складання металевих
конструкцій, 15 000,00 грн.,
тел. (056)734-94-59.
Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування, 10 500,00
грн. З досвідом ремонту
підйомно-транспортних
механізмів, тел. (056)734-9458.
Слюсар-електрик з
ремонту та обслуговування
вантажопідіймальних кранів і
машин, 9 500,00 грн. Слюсар
- ремонтник мостових кранів,
тел. (056)734-94-59.
Слюсар-інструментальник, 10
000,00 грн., тел. (056)73494-58.
Слюсар-ремонтник, 8 000,00
грн. Ремонт та обслуговування
механічної частини верстатів.
Сортувальник виробів,
сировини та матеріалів 8
000,00 грн. Сортувальник
відсортованих відходів, важка
фізична праця. Робочий день:
08:00-18:00, тел. (056)73494-58.
Сортувальник-складальник
брухту та відходів металу, 12
000,00 грн. Здійснює збирання
і сортування металобрухту
на території підприємства.
Перевага кандидатам з
навичками роботи з газовим
різаком і зварювальним
апаратом, тел. (056)734-94-58.
Спеціаліст-бухгалтер, 9
100,00 грн. Провідний
спеціаліст відділу прийняття
рішень з призначення усіх
видів соціальної допомоги
та компенсацій Соборного
району. Вільне володіння
державною мовою, володіння
ПК, тел. (056) 734-94-59.
Спеціаліст-бухгалтер, з/п
9 100,00 грн. Провідний
спеціаліст відділу прийняття
рішень з призначення усіх
видів соціальної допомоги
та компенсацій Соборного
району. Вільне володіння
державною мовою, володіння
ПК, тел.(056)734-94-59.
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Стропальник, 7 007,00 грн.,
стропує та ув›язує прості
вироби, деталі, контейнери та
інші вантажі масою до 5т для
їх піднімання, переміщення
та укладання. Подає сигнали
машиністу крана, стежить за
вантажем під час піднімання,
переміщення та укладання, тел.
(056)734-96-60.
Тесляр, 6 500,00 грн., тел.
(056)734-96-59.
Токар 13 000,00 грн. Робота
на колесо-токарному верстаті
УЦБ-125, КЖ20-1836, тел.
(056)734-96-59.
Транспортувальник (такелажні
роботи), 8 700,00 грн., тел.
(056)734-96-59.
Фармацевт, 6 000,00 грн.
Забезпечення відділень
та кабінетів лікарні
медикаментами, тел. (056)73494-59.
Фармацевт, з/п 6 000,00
грн. Забезпечення відділень
та кабінетів лікарні
медикаментами, тел.(056)73494-58.
Фахівець із соціальної роботи
7 575,00 грн. Здійснення
соціальної роботи з вразливими
категоріями сімей з дітьми
та осіб, організація надання
їм соціальних послуг, тел.
(056)734-94-59.
Фельдшер, 7 490,00 грн.,
перевірка стану здоров›я водіїв
перед виїздом на лінію, зранку
або ввечері, тел. (056)73494-58.
Фельдшер, з/п 7 490,00 грн.
Перевірка стану здоров’я водіїв
перед виїздом на лінію, зранку
або ввечері, тел.(056)734-9458.
Фізичний терапевт, 8 000,00
грн. Здійснення реабілітаційних
заходів, складання та виконання
програми фізичної терапії, тел.
(056)734-94-59.
Фрезерувальник, 15 000,00
грн., вміння розбиратися в
ескізах і кресленнях, тел.
(056)734-94-59.
Фрезерувальник, з/п 15 000,00
грн. Вміння розбиратися в
ескізах і кресленнях,тел.
(056)734-94-59.
Чистильник металу, відливок,
виробів та деталей, 11 000,00
грн. Чищення металевих
деталей на піскоструйній
машині, тел. (056)734-96-60.
Юрисконсульт, 6 247,20 грн.,
тел. (056)734-94-58.
№13(687) 10.06.20-16.06.20

Вакансії Новомосковського
МРЦЗ ВАКАНСІЇ

В НОВОМОСКОСЬКУ
За більш детальною
інформацією за кожною
із наведених вакансій
звертатися за телефоном
(05693)7-50-74, (068)96400-38.

ІНЖЕНЕРИ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Інженер з охорони праці, з/п 7
654,00 грн., 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.

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ
БУХГАЛТЕРІЯ
Бухгалтер, з/п 11 440,00 грн.,
робота пов›язана з бюджетною
сферою: нарахування заробітної
плати, робота з основними
засобами, малоцінні,
швидкозношувальні предмети,
виробничими запасами,
ведення меморіальноордерної системи, баланс,
фінансові результати, звітність
у фонди (казначейська
служба, податкова інспекція,
статистика).
МЕДИЦИНА ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Провізор, з/п 5 000,00 грн.,
продаж лікарських засобів,
контроль термінів придатності,
дотримання фармацевтичного
порядку і санітарного порядку,
забезпечення цілісності і умов
зберігання фармацевтичних
препаратів.
Сестра медична, з/п 4 723,00
грн., проведення ін›єкцій,
вимірювання тиску підопічним
за призначенням лікаря.
Сестра медична, з/п 4 723,00
грн., робота пов›язана із
наданням допомоги хворим
стаціонару.
Сестра медична, з/п 4 800,00
грн., робота пов›язана із
контролюванням санітарного
стану приміщень та ділянки
дитячого садка. Щодня
складати меню-розкладку
на підставі примірного 10
- денного меню, здавати в
бухгалтерію.
Фармацевт, з/п 5 000,00 грн.,
продаж лікарських засобів,
контроль термінів придатності,
дотримання фармацевтичного
порядку і санітарного порядку,
забезпечення цілісності і умов
зберігання фармацевтичних
препаратів.

ВАКАНСІЇ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
ОБЩЕПИТ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
Кухар, з/п 4 723,00 грн.,
робота пов›язана із якісним
і своєчасним приготуванням
страв із доброякісних продуктів
харчування згідно з правилами
ворибничої санітарії,
неухильно дотримуватись
технології їх приготування,
вміння користуватись
кухонним обладнанням,
дотримуватись техніки безпеки
і протипожежного захисту та
норм охорони праці.

ТРАНСПОРТ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Водій автотранспортних засобів
з/п 13 000,00 грн., робота
пов›язана із перевезенням
вантажів, сільськогосподарської
продукції, виконання
робіт зі щоденного
технічного обслуговування
автотранспортного засобу.
Автомобілі: КАМАЗ, ГАЗ.
Водій автотранспортних засобів,
з/п 8 000,00 грн., перевезення
будівельних матеріалів для
ремонту доріг автомобілем
марки DAF, відрядження по
Дніпропетровській області.
Водій автотранспортних
засобів, з/п 9 000,00
грн., робота пов›язана із
транспортуванням робітників
ПК «Голубівський» із населених пунктів: с. Голубовка,
Новостепановка, Герасимовка.
Водій навантажувача,
8
500,00 грн., 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 навантажувально-розвантажувальних
робіт.
Тракторист, з/п 4 723,00 грн.,
виконання тракторних робіт.
Тракторист, з/п 7 000,00 грн.,
виконання робіт пов›язаних з
ремонтом доріг.
Тракторист,з/п 6 500,00 грн.,
робота пов’язана з перевезенням матеріалів, покос
трави, фрезування дорожнього
покриття, ремонт техніки.
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва, з/п 18 000,00 грн.,
робота пов›язана із виконанням
сільськогосподарських робіт
згідно вимог агротехніки, а
також виконувати технічне
обслуговування тракторів.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ
Електрик дільниці, з/п
1 2
000,00 грн., робота пов’язана з

обслуговуванням та ремонтом
електрообладнання у багатоквартирних будинках.
Електрик дільниці, з/п
9
000,00 грн., 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.
Електрогазозварник з/п
4 723,00 грн., виконання
зварювальних робіт.
Електромеханік дільниці з/п 10
000,00 грн., 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 .
Майстер з ремонту транспорту,
з/п 12 000,00 грн., робота
пов›язана з ремонтом
мототехніки (мотоблоки,
культіватори, мотокоси).
Обов’язково досвід роботи з
ремонту мототехніки 3-5 років.
Знання ПК обов’язкове.
Машиніст автогрейдера, з/п 8
000,00 грн., робота пов›язана з
ремонтом доріг.
Машиніст екскаватора, з/п 10
080,00 грн., робота пов›язана
із завантаженням сміття в
автомобіль.
Машиніст екструдера, з/п 5
000,00 грн., робота пов›язана
із екструдером (подрібнювач)
на виробництві, підготовкою
сировини до подрібнення,
дотриманням техніки безпеки.
Механік-налагоджувальник, з/п
5 000,00 грн., 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,
дотриманням техніки безпеки.
Оператор верстатів з
програмним керуванням,
з/п 5 000,00 грн., робота
пов›язана зі станками ЧПУ
(числове програмне керування)
на виробництві, наявністю
допуска, дотримання техніки
безпеки.
Оператор лінії у виробництві
харчової продукції (виробництво
сухого глютену), з/п
7
000,00 грн., робота пов’язана
з розпакуванням яєчної тари з
піддонів, постановкою яєчної
тари на транспортувальну
лінію, миттям тари та піддонів.
Робота з рухомими механізмами. Пунктуальність, фізична
активність, вміння працювати
стресових ситуаціях.

www.t-rezerv.dp.ua

ОХОРОНА
ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ
Охоронник, з/п 6 000,00
грн.,робота пов›язана з
підтриманням правопорядку
на вулицях міста (патрульнопостова служба), тривале
перебування на ногах
(витривалість). Ввічливе та
толерантне відношення до
правопорушників. Володіти
поняттям кваліфікацій
правопорушень, Дотримання
виконавчої дисципліни. Графік
роботи доба через три.
ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

Вантажник з/п
4 800,00
грн., робота пов’язана із завантаженням-розвантаженням
автотранспорту, переміщення
вантажів по території заводу,
дотриманням техніки безпеки.
Вантажник, з/п 6 486,00
грн., робота пов›язана з
навантаженням сміття в
автомобіль та прибиранням
майданчиків біля сміттєвих
контейнерів.
Підсобний робітник, з/п
4 723,00 грн., прибирання
придорожньої смуги. Тривале
перебування на ногах. Робота
біля рухомих механізмів. Шум,
пил.
Підсобний робітник, з/п 4
723,00 грн., робота пов›язана з
нарізкою та пакуванням готової
продукції.
Підсобний робітник, з/п 4
800,00 грн., робота пов›язана
із підготовкою сировини на
виробництві, дотримання
санітарних та технологічних
норм, прибирання території
заводу, дотримання техніки
безпеки.
Пожежний-рятувальник, з/п 9
000,00 грн., робота пов›язана
із оперативними виїздами
на гасіння пожеж, рятування
людей, надання допомоги
населенню.
Робітник з догляду за
тваринами, з/п 4 7 2 3 , 0 0
грн.,робота пов’язана з доглядом за великою рогатою худобою, годівлею, напуванням,
вичисткою стійл.
Робітник з комплексного
прибирання та утримання
будинків з прилеглими
територіями, з/п
4
723,00 грн., робота пов›язана
з прибиранням тваринницьких
приміщень та прилеглої до них
території.
Тваринник, з/п 4 723,00 грн.,
догляд за тваринами.
Технік-лаборант, з/п 8 100,00
грн., робота пов›язана
з проведенням аналізу
комбікорму з метою визначення
його хімічного складу, а також
проведенням відбору проб
вхідної сировини.
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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.
№13(687) 10.06.20-16.06.20

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
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