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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

Ïîòð³áåí

Â×ÈÒÅËÜ
ïåðøîãî êëàñó
ç/ï â³ä 9000 ãðí.
íà ïð. Ïîëÿ
òåë. 067-565-57-64
Íàö³îíàëüíà àïòå÷íà ìåðåæà
ó çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì øòàòó
çàïðîøóº íà ïîñò³éíó ðîáîòó

Ïðîâiçîð³â
Ôàðìàöåâò³â
Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèñîêèé ð³âåíü ÇÏ,
ïîâíèé ñîöïàêåò
0800508848,
0675676511,
0504237675, Юлія

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð

â îôèñ
ñî ñâîèì àâòî
(ãðóçîâîé áóñ ïî òèïó
Hyndai H1, Renault Trafic,
Mercedes Vito) Äîñòàâêà
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
ïî ãîðîäó

Ç/ï: Îò 15000 ãðí.

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

Ì³ñöå ðîáîòè ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

Îôèöèàëüíîå 099-447-75-54
îôîðìëåíèå 067-560-20-60

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

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Ãîðíè÷íóþ
Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò:
óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû
2\2 (ñ 08:00 äî 20:00 èëè ñ 20:00 äî 08:00)
áåñïëàòíîå ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè

067-611-13-23

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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Íà âàíòàæíå ÑÒÎ ïîòð³áåí

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

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

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

Ïðåäïðèÿòèþ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè òðåáóþòñÿ
ñîòðóäíèêè ñëåäóþùèõ
ñïåöèàëüíîñòåé:

×èñòêà/
îáðàáîòêà/
ñîðòèðîâêà ðûáû
Ïîðåçêà ôèëå
Ðàçíîðàáî÷èå

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
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ
ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

²ÍÆÅÍÅÐ
çÌ³ñöå
îõîðîíè
ïðàö³
ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß

Òåë. (067)563-77-75

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ (ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
æ/ì Ïðèäíåïðîâñê) òðåáóþòñÿ:

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áåí

Ткачи ñ õîðîøèì çðåíèåì,
âíèìàòåëüíûå, ñ îáó÷åíèåì 1 ìåñ.
Äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû

Ð-í ðàáîòû: ÒÄ “Äíåïðîðûáà”(ð-í öåðêâè)

(066)2065787

Ñëþñàððåìîíòíèê
ç íàâè÷êàìè
åëåêòðîçâàðþâàííÿ

Âîä³é
êàò. Å (ãðóçîâå àâòî
ç ïðè÷åïîì)

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

Òîêàðÿ ç/ï îò 15000 ãðí.
Òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà ç/ï îò 15000 ãðí.
Ôðåçåðîâùèêà ç/ï îò 15000 ãðí.
Ýëåêòðîìåõàíèêà ç/ï îò 15000 ãðí.
Ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó
ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ ç/ï îò 15000 ãðí.

Ñâàðùèêà ç/ï îò 12000 ãðí.
12-é êâàðòàë

Работа студентам, з/п от
6000 грн., свободный график,
карьерный рост, срочно!, 5
вакантных мест, Евгений Анатольевич, тел. +38(056)78908-03, +38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83.
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ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

Заступник керівника з
досвідом підприємця.
До 20000 грн. + перспектива фінансового зростання, тел.+38(096)245-36-11,
+38(066)301-90-17.
Начальник токарного
участку на підприємство. Досвід роботи
обов’язковий. Повний
робочий день. Лівий берег, тел.+38(063)796-7561, +38(097)075-96-28,
+38(063)796-64-69.   
Робота для колишніх
підприємців та керівників, тел.+38(068)935-97-94,
+38(050)521-43-31.
Адміністратор (клінінг), п’ятиденка, з 8:00 до 17:00, з/п
6500 грн., тел.+38(067)50794-95.

03 ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Бухгалтер, со знанием 1С,
на склад строительных материалов, тел.+38(096)86901-47.

05Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Адміністративна робота в
офісі, тел.+38(095)871-61-05,
+38(067)112-02-54.
Бізнес пропозиція для людей, котрі хочуть отримувати
достойну зарплату та пенсію,
тел.+38(098)592-24-03.
Офис-менеджер, знание
1С, работа со сканером и
принтером, тел.+38(099)09443-56.
Співробітник з досвідом
роботи офіс-менеджера,
секретаря. 2-3 особи на
вакансію, тел.+38(050)19211-16, +38(096)123-19-61.

Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿
â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!
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ÔÀÕ²ÂÖ²

Инженер по охране труда,
место работы: Самаровка, опыт работы, звонить
пн.-пт. (с 9.00 до 18.00),
тел. +38(0562)36-06-18,
+38(067)522-26-47.
Інженер-конструктор, першої категорії, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту
Правди, місце роботи – Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Інженер-технолог з механічної обробки, 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.
www.t-rezerv.dp.ua

ÂÈÊËÀÄÀ×²

Вчитель першого класу, з/п
від 9000 грн., на пр. Поля,
тел.+38(067)565-57-64.

09
02

Òåë. îòäåëà êàäðîâ 067-633-26-33

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø Telegram êàíàë

2

ÐÎÁÎÒÀ

äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Ð-í ðàáîòû:

Помічник менеджера.
Початок кар’єри. До
15000 грн.+премії. 8-ми годинний робочий день. Офіційне працевлаштування,
тел.+38(096)245-36-11,
+38(066)301-90-17.

â îô³ñ
Äçâîíèòè ïí-ïò, ç 9.00 äî 18.00

ñ î/ð íà îáîðóäîâàíèè, ñ îáó÷åíèåì 1 ìåñ.

ÄËß ÌÎËÎÄ²

Ì³ñöå ðîáîòè: æ/ì Òîïîëü, 1

Îïëàòà âûñîêàÿ, ðàéîí àýðîïîðòà

Помощник
мастера
(настройщик оборудования)

19

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Провізори, в національну
аптечну мережу, офіційне
працевлаштування, високий
рівень з/п, повний соціальний пакет, тел. 080-05088-48, +38(067)567-65-11,
+38(050)423-76-75, Юлія.
Фармацевти, в національну
аптечну мережу, офіційне
працевлаштування, високий
рівень з/п, повний соціальний пакет, тел. 080-05088-48, +38(067)567-65-11,
+38(050)423-76-75, Юлія.

10

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Агентство недвижимости
набирает штат сотрудников, з/п от 20000 грн., опыт
работы не обязателен, обучение, карьерный рост, гра-

фик работы гибкий, Срочно!,
5 мест, тел. +38(056)78908-03, +38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83, Евгений
Анатольевич.
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).
Кадрова робота, підробіток в офісі, тел.+38(099)27452-17, +38(097)109-05-02.
Менеджер з продажу
автозапчастин через OLX,
тел.+38(050)340-22-00.
Співробітник у відділ
збуту. Прийом телефонних
дзвінків, консультування та
оформлення заказів. Допомога в керівництві персоналом.
Офіційне працевлаштування. Оплата до 11800 грн.,
тел.+38(095)175-04-07.
Терміново! Візьму відповідального помічника,
помічницю на постійну
роботу, можливо без досвіду. Навчу. До 17000. Олена
Юріївна, тел.+38(050)626-9432, +38(097)340-37-24.

11

ÒÎÐÃ²ÂËß

Особистий помічник керівника в офіс. Дохід до 18
тис. грн., тел.+38(068)935-9794, +38(050)521-43-31.
Продавец в продуктовый
магазин, ж/м Приднепровск,
Пгт. Чапли, тел.+38(097)93668- 73, (095)088-62-49.
Продавець, в магазин «Чайна лавка», адреса: проспект
Героїв, 30, графік роботи: з
8 до 19, неділя через неділю,
офіційне оформлення, досвід
роботи, тел.+38(050)608-1002, +38(098)242-90-46.
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.

12

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Повар,
СРОЧНО!,
тел.+38(068)807-22-07.

№16(690) 01.07.20-07.07.20

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ÐÎÁÎÒÀ
Посудомойщица/к уборщица/к, СРОЧНО!,
тел.+38(068)807-22-07.
Сотрудники на порезку
филе рыбы, на предприятие
пищевой промышленности,
оплата высокая, район аэропорта, тел.+38(067)56377-75.
Сотрудники на чистку/
обработку/сортировку
рыбы, на предприятие пищевой промышленности, оплата
высокая, район аэропорта,
тел.+38(067)563-77-75.
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ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

Комірник, 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.
Комірник, з/п 12800 грн.,
район пр.Петровського, тел.
+38(067)560-44-62.

14

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Водій-далекобійник. Без
шкідливих звичок, чесний, порядний. Досвід роботи на груз. DAF, Scania,
причепи-тенти (штора),
двадцятки. Повна зайнятість, по Україні. Достойна З/П, +38(095)28651-99, пн.-птн. 8:0016:00, Олена Генадіївна.
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.
Автомойщики, р-н ул. Донецкое шоссе-Передовая,
ул. Винокурова, з/п высокая,
тел.+38(095)292-42-65.
Автослюсар для ремонту вантажних авто
(DAF и Scania) європейского виробництва, а
також напівпричепів.
Досвід роботи обов’язковий. З/П договірна,
тел.+38(095)286-5199, пн.-птн. 8:00-16:00,
Альона.
Автослюсар, автомаляр, рихтовщик,
тел.+38(050)340-22-00.
№16(690) 01.07.20-07.07.20

Автослюсар, на вантажне
СТО, досвід роботи не менше
2 років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-9405, дзвонити пн.-пт. З 9.00
до 18.00.
Водитель подменный на
Газель, Правый берег, тел.
0800-20-20-60 (звонок бесплатный).
ВОДИТЕЛЬ, в офис, со
своим авто (грузовой бус
по типу Hyndai H1, Renault
Trafic, Mercedes Vito), доставка электроинструмента по городу, з/п от 15000
грн., официальное оформление, тел.+38(099)447-75-54,
+38(067)560-20-60.
Водитель, кат. А,В,С,
грузоперевозки,
тел.+38(050)713-20-04.
ВОДИТЕЛЬ, кат. Е, С (командировки), на постоянную
работу, место работы: ул.Калиновая, 87, тел.+38(066)72591-45.
Водій, кат. Е (грузове авто з причепом), доставка автотранспортом,
тел.+38(096)942-31-49,
+38(066)473-88-54.
Водій,
кат.
Е,С,
тел.+38(098)970-94-05, дзвонити пн.-пт. з 9.00 до 18.00.
Експедитор, з/п 14000 грн.,
район пр.Петровського, тел.
+38(067)560-44-62.
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)970-94-05, дзвонити 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)970-9405, дзвонити 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 095292-42-63.
Моторист, на вантажне СТО,
досвід роботи не менше 2
років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-9405, дзвонити пн.-пт. З 9.00
до 18.00.
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ÊÀÐÒÎÍÙÈÊ
ÄÂ²ÐÍÈÊ

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)970-9405, дзвонити пн.-пт. З 9.00
до 18.00.

з/п від 4500 грн. за 15 змін,
територіально  вул.Тополина,
вул. Кондратюка
Деталі за номером

òåë. (067) 507-94-95

Електромеханіки, 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.
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)489-77-93.
Електромонтер, дніпровському кабельному заводу
«Енерго», тел. +38(095)73070-71, +38(098)911-41-00.
Електромонтер, повний
соціальний пакет, п’ятиденка,
доставка автобусом з проспекту Правди, місце роботи –
Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Електромонтери, відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00
до 16.00).
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-

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.
ð-í ðîáîòè: ì.

Äí³ïðî, ì. Êàì'ÿíñüêå

Ãð. ðîáîòè ïîäîáîâèé

096-461-81-69

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

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).

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).

â ëîìáàðä
íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿

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

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

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)970-94-05, дзвонити пн.-пт. З 9.00 до 18.00.

Åêñïåðò-îö³íþâà÷

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,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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

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

098-970-94-05

òåë. (096) 228-65-85

Òðåáóþòñÿ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

Àäì³í³ñòðàòîðà
ÌÎËÎÄÛÅ
ËÞÄÈ
äëÿ ðàáîòû
(Êë³í³íã)

â ñëóæáå îõðàíû
ç/ï îò 900 ãðí./ñóòêè
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðåíèðîâîê
ó ïðîô. èíñòðóêòîðîâ

(099)298-71-70, (097)662-02-62
Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Âàíòàæíèê ç/ï - 12000 ãðí.
Êîì³ðíèê ç/ï - 12800 ãðí.
Åêñïåäèòîð ç/ï - 14000 ãðí.
(ðàéîí - ïð.Ïåòðîâñüêîãî)

067-560-44-62
Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Ñáîðùèê ãîòîâîé
ïðîäóêöèè
Ñáîðùèê êàðêàêñîâ
Ìåñòî ðàáîòû:
óë. Íèæíåäíåïðîâñêàÿ, 1
(Àãðîñîþç)
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà
Ñâîåâðåìåííàÿ çàðïëàòà

067-378-51-42
095-782-91-17

Ãðàô³ê-ï’ÿòèäåííèé
Ç 08.00 äî 17.00

Ç/ï 6500ãðí.
Òåë. (067) 507-94-95
Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

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

ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ,
ÌÀËßÐ
ðåìîíò ïîäúåçäîâ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ
ñòðîéêà, îãîðîä
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ
ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû

+38(067)809-19-35

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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ÏðÀÒ«ÌÅÒÀËÓÐÃÒÐÀÍÑÐÅÌÎÍÒ»
ïðèéìå íà ðîáîòó

²íæåíåðàêîíñòðóêòîðà
ïåðøî¿ êàòåãîð³¿

Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó
ðóõîìîãî ñêëàäó

Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó
äèçåë³â

Êîíòðîëåðà
âåðñòàòíèõ òà
ñëþñàðíèõ ðîá³ò

Åëåêòðîìîíòåðà
Ìàøèí³ñòà êðàíó
Ïîâíèé ñîöïàêåò. Ï'ÿòèäåíêà
Äîñòàâêà àâòîáóñîì ç ïðîñïåêòó Ïðàâäè.
Ì³ñöå ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã

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

Òðåáóåòñÿ

ÑËÅÑÀÐÜ
íà çåðíîî÷èñòèòåëüíóþ
ìàøèíó ÁÖÑ
ç/ï îò 18000 ãðí. + ïèòàíèå,
ïðîæèâàíèå

òåë. 067-560-12-05
ТРЕБУЕТСЯ

ÏÎÊËÅÉÙÈÊ

äîðîæíûõ çíàêîâ

работа на производственном
участке

òåë. (056)789-35-63
(067)565-00-13
(067)563-46-65

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
êàò. Å, Ñ (êîìàíäèðîâêè)
ì/ð: óë.Êàëèíîâàÿ, 87

(066)725-91-45
Òåðì³íîâî ïîòð³áåí

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ
063-057-15-05, 050-057-15-05,
096-057-15-05
Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

ÎÕÎÐÎÍÖ²
Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì
050-561-73-77, 067-242-60-08

ÎÎÎ “Ìîëèñ” òðåáóåòñÿ

ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ
çíàíèå 1Ñ, ðàáîòà ñî
ñêàíåðîì è ïðèíòåðîì

(099)094-43-56

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:
Ïîâàð
Ïîñóäîìîéùèöà/ê óáîðùèöà/ê
068-807-22-07

Áóõãàëòåð
ñî çíàíèåì 1Ñ íà ñêëàä
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ

Ïîäñîáíûå ðàáî÷èå
íà áåòîííîå ïðîèçâîäñòâî
Ôèçè÷åñêè ðàçâèòûå
Ç/ï: 500 ãðí. â ñìåíó

096-869-01-47
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05, дзвонити пн.-пт. З 9.00
до 18.00.
Контролер верстатних та
слюсарних робіт, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту
Правди, місце роботи – Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Машиніст крану, повний
соціальний пакет, п’ятиденка,
доставка автобусом з проспекту Правди, місце роботи –
Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Механик цеха, п.г.т. Илларионово, о/р в пищевой
промышленности желателен,
тел.+38(050)489-77-93.
Моторист, на вантажне СТО,
досвід роботи не менше 2
років, з/п від 15000 грн. +
премії, р-н роботи – Лівий
берег, тел.+38(098)970-9405, дзвонити 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.
Подсобные рабочие, на
бетонное производство, физически развитые, з/п 500 грн.
в смену, тел.+38(096)869-0147.
Помощник мастера (настройщик оборудования),
на предприятие легкой промышленности, р-н работы:
ж/м Приднепровск, ТД “Днепрорыба” (р-н церкви), о/р
на оборудовании, обучение
1 мес., дневные и ночные
смены, тел,+38(066)206-5787.

доставка, своевременная
зарплата, тел.+38(067)37851-42, +38(095)782-91-17.
Сварщик, з/п от 12000 грн.,
р-н работы: 12-й квартал,
тел.+38(067)633-26-33.
Скрутчик дроту, дніпровському кабельному заводу
«Енерго», тел. +38(095)73070-71, +38(098)911-41-00.
Слесарь по ремонту станочного оборудования, з/п от
15000 грн., р-н работы: 12-й
квартал, тел.+38(067)63326-33.
СЛЕСАРЬ, на зерноочистительную машину БЦС, з/п от
18000 грн. + питание, проживание, тел.+38(067)56012-05.
Слюсар з ремонту дизелів,
повний соціальний пакет,
п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди, місце роботи – Лівий
берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Слюсар з ремонту рухомого
складу, повний соціальний
пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту
Правди, місце роботи – Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
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.
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.
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.

Сборщик каркасов, СРОЧНО!, место работы: ул. Нижнеднепровская, 1, (Агросоюз), бесплатная доставка,
своевременная зарплата,
тел.+38(067)378-51-42,
+38(095)782-91-17.

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).

Сборщики готовой продукции, СРОЧНО!, место работы: ул. Нижнеднепровская,
1, (Агросоюз), бесплатная

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).
www.t-rezerv.dp.ua
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Токар, зарплата від 15000
грн., виплачується своєчасно (два рази на місяць),
адреса: вул. Сухий Острів, 3
(станція метро «Заводська»),
тел.+38(066)511-83-48.

Электромеханик, з/п от
15000 грн., р-н работы: 12-й
квартал, тел.+38(067)63326-33.

Токарі, 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.
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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(066)51183-48.
Токар-росточник, зарплата
від 15000 грн., виплачується своєчасно (два рази на
місяць), адреса: вул. Сухий
Острів, 3 (станція метро «Заводська»), тел.+38(066)51183-48.
Токарь, з/п от 15000 грн.,
р-н работы: 12-й квартал,
тел.+38(067)633-26-33.
Токарь-расточник, з/п от
15000 грн., р-н работы: 12-й
квартал, тел.+38(067)63326-33.
Фрезеровщик, з/п от 15000
грн., р-н работы: 12-й квартал, тел.+38(067)633-26-33.
Ф р е з е р у в а л ь н и к ЧПУ,
зарплата від 15000 грн., виплачується своєчасно (два
рази на місяць), адреса:
вул. Сухий Острів, 3 (станція метро «Заводська»),
тел.+38(066)511-83-48.
Фрезерувальник, зарплата
від 15000 грн., виплачується своєчасно (два рази на
місяць), адреса: вул. Сухий
Острів, 3 (станція метро «Заводська»), тел.+38(066)51183-48.
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.

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

Кафельщики, (на ремонт
подъездов), возможна работа для пенсионера, тел.
+38(067)809-19-35.
Маляр (на ремонт подъездов), возможна работа для пенсионера, тел.
+38(067)809-19-35.
Монтажник з власним
авто, монтаж автоматичного поливу, роботи по
будівництву та обслуговуванню басейнів. Навчаємо!, тел. +38(066)73723-76, +38(097)534-3478, Сергій.
Подсобный рабочий
(стройка, огород), возможна
работа для пенсионера, тел.
+38(067)809-19-35.
Робочі будівельних спеціальностей, тел.+38(050)34022-00.

17 ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для
работы в службе охраны,
з/п от 900 грн./сутки, с
предоставлением тренировок у проф. инструкторов, тел.+38(099)298-71-70,
+38(097)662-02-62.
Охоронці, на нічну автопарковку, робота постійна,
графік – доба/двоє, район
ж/м Перемога, пр. Правди,
12 квартал, з/п 350-400 грн.,
тел.+38(097)577-51-54, Леонід.
Охоронці, охоронному підприємству, графік роботи
– подобово і вахтовим методом, тел.+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08.
Охоронці. Терміново!
Вакансій багато. Графік
роботи: вахта, доба/дві,
нічні зміни. З/п своєчасно, тел.+38(067)566-94-50,
(099)383-54-26.
Охранник, мужчина, в
частный дом (с. Новоселовка, Новомосковский
район), график работы:
сутки/трое, обязанности: обход территории,
выгул собаки, стрижка
газонов, з/п 6000 грн.,

№16(690) 01.07.20-07.07.20

ÐÎÁÎÒÀ
тел.+38(067)560-44-62.
Охранники. График суточный, ночной, пятидневка,
тел.+38(+38 (098)88-76-336,
(067)613-50-05.  
Сторож: чоловік до 60 років,
Лівий берег, тел.+38(067)63621-90.
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²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

Шукаю чесну людину для
роботи в офісі, з/п до 11500
грн., тел.+38(097)398-61-32.
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 в офіс,
тел.+38(095)169-35-76.
Вантажник, з/п 12000 грн.,
район пр.Петровського, тел.
+38(067)560-44-62.
ВАНТАЖНИК, терміново
потрібен, тел. +38(063)05715-05, +38(050)057-15-05,
+38(096)057-15-05.
Візьму помічника в сімейний бізнес, тел.+38(050-62980-66, 067-793-07-89.
Горничная, BARTOLOMEO
Best River Resort, удобный
график работы 2/2 (с 08:00 до
20:00 или с 20:00 до 08:00),
бесплатное питание за счет
компании, +38(067)611-1323.
Додатковий дохід,
тел.+38(098)408-47-79,
(066)334-31-14.
Допоможу створити
особистий фінансовий
бізнес, тел.+38(050)72694-17, +38(097)468-95-43,
+38(093)149-68-60.
Експедитор, з/п 14000 грн.,
район пр.Петровського, тел.
+38(067)560-44-62.
Експерт-оцінювач, в ломбард, навчання за рахунок
компанії, з/п від 10000 грн.,
р-н роботи – м. Дніпро, м.
Кам’янське, графік роботи –
подобовий, тел.+38(096)46181-69.
Мийщиця-прибиральниця, денні/нічні змі№16(690) 01.07.20-07.07.20

ни, центр, з/п 7000 грн.,
тел.+38(067)568-76-21.
Паркувальники візків
та пресувальник картону в гіпермаркет, АНД
р-н, ТРК «Караван», графік роботи - 2/2 з 8
до 20, з/п 300 грн./зміна, тел.+38(099)515-5418, +38(096)825-50-20.
Поклейщик дорожных знаков, работа на
производственном участке, тел.+38(056)789-3563, +38(067)565-00-13,
+38(067)563-46-65.
ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5500
грн. за 15 змін, своєчасна виплата з/п, територіально – вул. Андрія Фабра,
тел.+38(096)228-65-85.
Разнорабочие, на предприятие пищевой промышленности, оплата высокая, район
аэропорта, тел.+38(067)56377-75.
Робітники, збирання дерев’яних піддонів, робота постійна, плата відрядна, Лівий
берег, тел.+38(066)333-9767, +38(093)255-10-55.
Робота або підробіток.
Від пенсіонера до студента.
Можлива віддалена робота
– on-line. От 500 грн. в день,
тел.+38(096)259-07-76.
Робота для молодих спеціалістів. Дохідно. Перспективно, тел.+38(050)342-4453, +38(096)342-24-63.
СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ, на предприятие,
з/п 12000-15000 грн., оплата
своевременно, без задержек, 5-ти дневная рабочая
неделя, официальное трудоустройство, место работы: Левый берег, тел.+38(073)40708-07, +38(096)284-46-94,
+38(095)638-90-05.
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
ДВІРНИК, з/п від 4500 грн.
за 15 змін, територіально –
вул. Тополина та вул. Кондратюка, тел.+38(067)507-94-95.
ТЕРМІНОВО ПОТРІБЕН
КАРТОНЩИК, з/п від 4500
грн. за 15 змін, територіально
– вул. Тополина та вул. Кондратюка, тел.+38(067)50794-95.
Уборщица в офис, место
работы: Тополь 1, опыт работы, звонить пн.-пт., с 9.00 до
18.00, тел. +38(0562)36-0618, +38(067)522-26-47.
Цікава робота. Офіс.
Дружний колектив. Дохід
до 11500 грн. + премії,
тел.+38(068)982-48-50,
+38(066)558-64-48.

ВАКАНСІЇ центру зайнятості
Вакансії Дніпровського міського центру
зайнятості

ІНЖЕНЕРИ

Фахівець з публічних
закупівель, з/п 7557 грн.
Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.

ÔÀÕ²ÂÖ²
ОСВІТА

Інженер програміст, з/п
7557 грн., додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.

Інженер-проектувальник,
з/п 8000 грн., додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.

БУХГАЛТЕРІЯ
ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Бухгалтер (з дипломом
магістра), з/п 7662 грн.,
заступник головного
бухгалтера. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349656.

Економіст, з/п 8000 грн,
робота з тарифами. Знання
бухгалтерського обліку.
Додаткова інформація за
телефоном:(056)7349660.

РОБІТНИКИ
ОФІСА
Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Керівник структурного
підрозділу - головний
спеціаліст, з/п 9330 грн.,
головний спеціаліст відділу
прийому громадян з питань
надання усіх видів соціальної
допомоги та компенсацій
Соборного району. Вільне
володіння державною
мовою, володіння ПК.
Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.

ÂÈÊËÀÄÀ×²

Асистент вчителя, з/п 6244
грн., асистент вчителя,
робота з учнями, які
навчаються за інклюзивною
освітою. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349460.

Викладач (методи
навчання), з/п 7000 грн.,
планує та здійснює навчання
з урахуванням специфіки
предмету (за напрямком
- торгівельна діяльність,
комерційна діяльність та ІТтехнології), який викладає.
проводить уроки та інші
заняття в закріплених за ним
за розподілом навчального
навантаження групах,
забезпечує під час занять
порядок і дисципліну. Несе
відповідальність за якість
навчання, Забезпечує
належний рівень викладання
дисциплін відповідно до
навчальних програм,
дотримується вимог
стандарту професійнотехнічної освіти. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.

МЕДИЦИНА ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Головна медична сестра, з/п
8500 грн., первинна медикосанітарна допомога на
засадах сімейної медицини,
додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.

Провізор, з/п 6000 грн.,
здійснення роздрібної
торгівлі лікарськими
засобами та виробами
медичного призначення.
Навички роботи в програмі
1С 8. Додаткова інформація
за телефоном: (056)7349660.

Фізичний терапевт, з/п
9400 грн. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.

Сестра медична з
дієтичного харчування,
з/п 7500 грн., організація
раціонального харчування,
складання меню, контроль
за якістю продуктів та страв.
Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.

ОБЩЕПИТÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Пекар, з/п 6400 грн.
Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.

ТРАНСПОРТÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Водій навантажувача, з/п
10000 грн., довідка за
телефоном (056)7349659.

Водій тролейбуса, з/п 15000
грн., пасажирські перевезення, довідка за телефоном
(056)7349659.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ
Спеціаліст державної
служби (місцевого
самоврядування), з/п 11000
грн., головний спеціаліст
відділу контролю за
привильністю призначення,
перерахунку та виплати усіх
видів соціальноїї допомоги,
компенсацій та пенсій
Чечелівського району.
Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.

Завідувач аптеки (аптечного
закладу), з/п 10000
грн., Обов`язково мати
кваліфікаційну категорію:
«Організація та управління
фармацією». Організація та
контроль за забезпеченням
відділень та кабінетів лікарні
медикаментами. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.

www.t-rezerv.dp.ua

Головний теплотехнік,
з/п 15000 грн., Робота з
котлами по виробництву
теплової енергії, вміння
працювати за зварювальною
технікою. Знання теплового
обладнання. Зварювання.
Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349660.
5

ВАКАНСІЇ центру зайнятості
Електромонтер станційного
радіотелевізійного
устаткування, з/п 7245 грн.
Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.

Контролер енергонагляду,
з/п 7810 грн., виконання
контрольного огляду
засобів обліку, надання
попередження про
припинення розподілу
електричної енергії
споживачам, які мають
заборгованість за
електричну енергію чи за
розподіл електричної енергії.
Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.

Машиніст дорожньобудівельних машин, з/п
12000 грн., робота на
будівельних майданчиках.
Наявність посвідчення
тракториста-машиніста з
відкритими категоріями
А, С, Д, Е, Г. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²
ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Поліцейський (за
спеціалізаціями), з/п
9500 грн., поліцейський
батальйону конвойної
служби. Конвоювання осіб
взятих під варту. Додаткова
інформація за телефоном:
(056)7349459.
Садівник, з/п 7000
грн., постійна робота у
Севастопольському парку,
інших парках та на території
зелених зон м .Дніпра ,покіс трави, обрізка дерев.
Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349656.

Павлоградський
міськрайонний
центр зайнятости

Гірник
очисного
забою, з/п 18500 грн.,
видобування вугілля на
ВСП «ШАХТОУПРАВЛІННЯ
ПАВЛОГРАДСЬКЕ». За
додатковою інформацією
звертатись за телефоном
(0563) 26-95-16.
6

М а р г а н е ц ь к а
міська
філія
Дніпропетровського
ОЦЗ
Машиніст екскаватора
одноковшового, з/п 5630
грн. Виконувати роботи:
з розробляння ґрунтів; з
навантажування сипких
та кускових матеріалів,
планування поверхонь,
копання колодязів,
чищення ставків;
грейферні, навантажувальні
та монтажно-кранові;
забивання паль; з
руйнування та розрушення
твердих і мерзлих ґрунтів,
різання мерзлих ґрунтів,
утворення щілин методом
“стіна в ґрунті”, прокладання
дренів тощо. Виконувати
щозмінний огляд, технічне
обслуговування машини.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном
(05665) 52993.

В а к а н с і ї
Новомосковського
МРЦЗ
За більш детальною
інформацією за
кожною із наведених
вакансій звертатися за
телефоном (05693)750-74, (068)964-00-38.

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.

Вільногірська
міська
ф і л і я БУХГАЛТЕРІЯ
ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ
Дніпропетровського
обласного центру
зайнятості

Касир (на підприємстві,
в установі, організації),
з/п 4723 грн., офорлення
касових документів на
виплату, приймання
платежів. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном (068)4916873.

Машиніст крана (кранівник),
з/п 8000 грн. Керує
козловими кранами
вантажопідйомністю понад
5 т, оснащеними різними
вантажозахоплювальними
пристроями, під час
виконання простих робіт з
вантаження, розвантаження,
перевантаження і
транспортування сипких,
штучних, лісових (довжиною
до 3 м) та інших аналогічних
вантажів. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном (068)4916873.

Спеціаліст державної
служби, з/п 8910 грн.
Робота на посаді головного
спеціаліста юридичного
відділу департаменту
соціально-гуманітарної
політики. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном (068)4916873.

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
меморіально-ордерної
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
www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
контролюванням санітарного
стану приміщень та ділянки
дитячого садка. Щодня
складати меню-розкладку
на підставі примірного 10
- денного меню, здавати в
бухгалтерію.

з а б е з п е ч е н н я м
безперебійної їх роботи, з
забезпеченням збереження
сировини та продукції при
проведені навантажувальнорозвантажувальних робіт.

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.

Тракторист, з/п 7 000,00
грн., виконання робіт
пов›язаних з ремонтом
доріг.

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ОБЩЕПИТ
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
м е х а н і з м а м и
і
пристосуваннями,

Тракторист, з/п 4 723,00
грн., виконання тракторних
робіт.

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
12 000,00 грн., робота
пов›язана з обслуговуванням
т а
р е м о н т о м
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
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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.

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ
ОХОРОНА
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
№16(690) 01.07.20-07.07.20

Увага! Вносимо коригування в Повідомлення про плановану
діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, яке було
опубліковано в газеті Нова Робота №14 (688) від 17.06.2020.
Викласти наступні пункти в оновленій редакції:

доба через три.
Пункт 2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

²ÍØ²
ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

Вантажник з/п 4 800,00
грн., робота пов›язана
із завантаженнямрозвантаженням
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 4 723,00
грн.,робота пов›язана
з доглядом за великою
рогатою худобою, годівлею,
напуванням, вичисткою
стійл.
Робітник з комплексного
прибирання та утримання
будинків з прилеглими
територіями, з/п 4723,00
грн., робота пов›язана з
прибиранням тваринницьких
приміщень та прилеглої до
них території.
Тваринник, з/п 4723,00 грн.,
догляд за тваринами.
Технік-лаборант, з/п
8100,00 грн., робота
пов›язана з проведенням
аналізу комбікорму з
метою визначення його
хімічного складу, а також
проведенням відбору проб
вхідної сировини.

Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у виробництві феросплавів, чавуну та сталі досліднопромисловим агрегатом електродугового наплавлення металовмісних матеріалів в тиглях.
Агрегат є дослідно-промисловим зразком, призначеним для утилізації дрібно фракційних
металовмісних матеріалів шляхом дугового наплавлення в тиглі між двома плавкими
електродами з отриманням монолітних чушок.
Складається з наступних основних складальних вузлів:
• Опорні металоконструкції з драбинами і майданчиками;
• Бункер для шихти (4 шт.);
• Віброживильники для завантаження шихти в тигель (4 шт.);
• Тигель (дві пари - в одному тиглі наплавка, в іншому вивантаження продукту і підготовка
до наплавленні);
• Вузол переміщення електродів (4 шт.);
• Привід переміщення електродів (2 шт., Один на два вузла);
• Зварювальний випрямляч (2 шт., Один на пару тиглів);
• Ввідно-розподільний пристрій з розподільними щитами, шафами і пультом управління;
• Система витяжної вентиляції.
Технічна альтернатива 1. Використання дослідно-промислового зразку наплавлювального
агрегату Р4623.01.00 Б ПС.
Технічна альтернатива 2.
Використання дугової сталеплавильної печі.
Пункт 3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні
альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Частина цеху складу комплектуючих виробів, який знаходиться за адресою: м.
Дніпро, вул. Ударників, 54 загальною площею 936 м2. Кадастровий номер ділянки:
1210100000:08:792:0004. Договір оренди приміщення №126/8-19 від 01.07.2019р.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
У зв’язку з наявним договором оренди приміщення №126/8-19 за адресою: м. Дніпро,
вул. Ударників, 54 (кадастровий номер ділянки: 1210100000:08:792:0004) територіальна
альтернатива не розглядається. Планована діяльність буде проводитися без потреби
відведення додаткових площ.
Пункт 5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Існуюча будівля є виробничим будинком і за призначенням по технічному паспорту є
складом для комплектуючих виробів Літ. «Ш-1», яка знаходиться за адресою м.Дніпро, вул.
Ударників, 54. Будівля є одноповерховою, висотою 10,5 м. Основне виробниче приміщення
в будівлі має розміри 75м * 12м. Роботи з монтажу установки будуть проведені в межах
геометричних площ орендованої існуючої будівлі.
Відповідно до Публічної кадастрової карти України ділянка має цільове призначення
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для обслуговування
виробничих ділянок
Агрегат є дослідно-промисловим зразком, призначеним для утилізації дрібно фракційних
металовмісних матеріалів шляхом дугового наплавлення в тиглі між двома не плавкими
електродами з отриманням монолітних чушок. Фракція утилізованого матеріалу 0-5 ...
10 мм. Готовий продукт - монолітні чушки близькі до циліндричної формі (висота 600
мм, діаметр 200-300 мм). Підприємство планує випускати 240 т/рік готової продукції.
Продуктивність по готовому продукту 2 кг/хв (по 1 кг / хв з кожної пари тиглів). Струм
наплавлення 1600-2500 А. Напруга дуги 40-50 В. Електроди графітові.
Експлуатація агрегату виконується двома працівниками: оператором і помічником
оператора.
Планований режим роботи – 8 годин при 5-денному робочому тижні.
Пункт 9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину
статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
Планова діяльність підприємства належить до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля згідно ст.3 ч.3 п.5 абзац 2 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля».
www.t-rezerv.dp.ua

7

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

ÐÎÁÎÒÀ

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

Ó çâ'ÿçêó ç³ çá³ëüøåííÿì îáñÿã³â âèðîáíèöòâà

Çàïðîøóº íà ðîáîòó:

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,
º êóë³íàð³ÿ, ¿äàëüíÿ, äóøîâ³ ç ãàðÿ÷îþ âîäîþ.
Çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ'ÿçêà. ²íîãîðîäí³ì ãóðòîæèòîê.

066-511-83-48
Àäðåñà: âóë. Ñóõèé Îñòð³â, 3 (ñòàíö³ÿ ìåòðî «Çàâîäñüêà»)

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

ÐÎÁÎÒÀ
“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.
№16(690) 01.07.20-07.07.20

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: 767-16-34 (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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