№18 (692)

ÐÎÁÎÒÀ

15.07.2020 - 21.07.2020

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

Êðóïíîé êåéòåðèíãîâîé êîìïàíèè
òðåáóþòñÿ

Охоронна фірма
у зв’язку із розшироенням
запрошує на роботу
в місті Дніпро:

Ïîâàð ìÿñíîãî öåõà
Ïåêàðü-êîíäèòåð
Ìîéùèöà ïîñóäû

ÎÕÎÐÎÍÖ²Â
 чоловіки від 20 до 50 років
 своєчасна виплата заробітної плати
 соціальний пакет
 забезпечення фірменним одягом

098-888-09-52
095-664-48-50

(099)742-21-27, (096)626-04-02
Ïîòð³áåí

ÎÏÅÐÀÒÎÐ²Â
Ë²Í²¯
çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 10000 ãðí.
Ìè ïðîïîíóºìî: çðó÷íèé ãðàô³ê, ñîö³àëüíèé ïàêåò,
ãàðÿ÷³ îá³äè, ñïåöîäÿã

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Ãîðíè÷íóþ

ïåðøîãî êëàñó
íà ïð. Ïîëÿ
òåë. 067-565-57-64

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó çàïðîøóºìî:

ª ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè ³ çàðîáëÿòè
ãðîø³ íå âè¿çäæàþ÷è çà êîðäîí!

Â×ÈÒÅËÜ
ç/ï â³ä 9000 ãðí.

ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî!

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

067-611-13-23

Òåë.: (056)373-93-41, (067)566-95-52
Ìè çíàõîäèìîñü: ì. Äí³ïðî âóë. Ìîëîäîãâàðä³éñüêà 32
(ê³íöåâà çóïèíêà 9 òðàìâàþ ðàéîí ñòàðîãî ì'ÿñîêîìá³íàòó)

Âèðîáíè÷î-êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Ñëþñàð-íàëàãîäæóâàëüíèê
Îïåðàòîð ë³í³¿ âèðîáíèöòâà õàð÷îâèõ

Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê(станки) Èíæåíåð-ýëåêòðèê ÎÕÎÐÎÍÖ²
050-238-07-89
Âèðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâó, ùî çíàõîäèòüñÿ
â ñ.ì.ò. Iëàð³îíîâå ïîòð³íáí³:

ìåõàíiê öåõó
åëåêòðîìîíòåð
ñëþñàð-íàëàãîäæóâàëüíèê
îïåðàòîð ëiíi¿
óêëàäàëüíèê-ïàêóâàëüíèê
ïiäñîáíèé ðîáiòíèê
ãðàôiê ðîáîòè çìiííèé
ñ.ì.ò. Iëàðiîíîâå, âóë. Öåíòðàëüíà, 12/14
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(095)636-56-76

ïðîäóêò³â (÷îëîâ³êè)

Çâàðþâàëüíèê
Âàíòàæíèê

Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

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

Ðåñòîðàííîãîòåëüíîìó êîìïëåêñó
ïîòð³áí³

Êóõàð
Ïðèáèðàëüíèê
Ðiçíîðîáî÷èé
×åðãîâèé åëåêòðèê

òåë. 097-776-87-90

ì.Äíiïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4 òåë. 050-489-77-93

Êàñèð-îö³íþâà÷
â ëîìáàðä
íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.

Òðåáóþòñÿ

ÌÎËÎÄÛÅ
ËÞÄÈ
äëÿ ðàáîòû
â ñëóæáå îõðàíû

Ãð. ðîáîòè ïîäîáîâèé

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

096-461-81-69

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

ð-í ðîáîòè: ì.

www.t-rezerv.dp.ua

Äí³ïðî

1

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

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

Ç/ï: Îò 15000 ãðí.
Îôèöèàëüíîå 099-447-75-54
îôîðìëåíèå 067-560-20-60

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ
ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

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

²ÍÆÅÍÅÐÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ

²ÍÆÅÍÅÐ
ç îõîðîíè ïðàö³

Ì³ñöå ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà

Òåë. (067)563-77-75

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

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
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

Робота для молодих спеціалістів. Дохідно. Перспективно, тел.+38(050)342-44-53,
096-342-24-63.

ÐÎÁÎÒÀ
05 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Адміністративна робота в
офісі, тел.+38(095)871-61-05,
+38(067)112-02-54.
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ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

Ñëþñàððåìîíòíèê
ç íàâè÷êàìè
åëåêòðîçâàðþâàííÿ

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

Робота в офісі. Гнучкий
графік роботи. Дружний
колектив. По всім питанням телефонуйте, тел.+38(099)78224-20.

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

08

ÂÈÊËÀÄÀ×²

Керівник відділу. Збут ТНВ,
тел.+38(098)617-93-45.
Помощник руководителя, в офис, г. Днепр,
тел.+38(099)662-46-65,
+38(066)808-05-22.

Увага! Педагогам у відпустці – робота і підробіток,
тел.+38(067)633-20-88, 050478-74-76.
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ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì

096-942-31-49, 066-473-88-54
02

Òåðì³íîâî ïîòð³áåí

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ
063-057-15-05, 050-057-15-05,
096-057-15-05

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Òîêàðü-ñòîëÿð
Ñáîðùèêêàðêàñîâ

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

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

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó "ÂÎ ÏÌÇ” ³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà
íà ïîñò³éíó ðîáîòó
ïîòð³áí ³

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

ÔÀÕ²ÂÖ²

Инженер-электрик,
тел.+38(050)238-07-89.
ІНЖЕНЕР з охорони праці,
місце роботи: с.м.т. Самарівка, тел.+38(0562)36-06-18,
+38(067)522-26-47, телефонувати: пн.-пт., з 9.00 до 18.00.
ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
місце роботи: с.м.т. Самарівка, тел.+38(0562)36-06-18,
+38(067)522-26-47, телефонувати: пн.-пт., з 9.00 до 18.00.
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.

03 ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

БУХГАЛТЕР, Терміново! Тел.+38(063)057-1505, +38(050)057-15-05,
+38(096)057-15-05.
www.t-rezerv.dp.ua

ÒÎÐÃ²ÂËß
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Вчитель першого класу, з/п
від 9000 грн., на пр. Поля,
тел.+38(067)565-57-64.

Робота для колишніх
підприємців та керівників,
тел.+38(068)935-97-94, 050521-43-31.

Терміново! Візьму відповідального помічника,
помічницю на постійну
роботу, можливо без досвіду. Навчу. До 17000. Олена
Юріївна, тел.+38(050)626-9432, 097-340-37-24.

Офис-менеджер, знание 1С,
работа со сканером и принтером, тел.+38(099)094-43-56.

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áåí

Ìåñòî ðàáîòû:
óë. Íèæíåäíåïðîâñêàÿ, 1
(Àãðîñîþç)
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà
Ñâîåâðåìåííàÿ çàðïëàòà

2

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.

â îô³ñ

Ì³ñöå ðîáîòè: æ/ì Òîïîëü, 1

Äçâîíèòè ïí-ïò, ç 9.00 äî 18.00

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

Оператор ТПА, с обучением,
ООО «Завод полимерных изделий «Фарутти»», г. Днепр: ж/м
Западный, полная занятость,
официальное трудоустройство, тел.+38(056)789-46-08,
+38(096)693-64-34.

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß

Îïëàòà âûñîêàÿ, ðàéîí àýðîïîðòà

Помощник
мастера
(настройщик оборудования)

ÄËß ÌÎËÎÄ²

â îôèñ

Ïðåäïðèÿòèþ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè òðåáóþòñÿ
ñîòðóäíèêè ñëåäóþùèõ
ñïåöèàëüíîñòåé:

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

19

Агентство недвижимости
набирает штат сотрудников,
з/п от 20000 грн., опыт работы не обязателен, обучение, карьерный рост, график 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,
дзвонити: +38(097)08910-10 (HR-менеджер, Валентина).

Особистий помічник керівника в офіс. Дохід до 18 тис.
грн., тел.+38(068)935-97-94,
050-521-43-31.
Співробітник для обробки замовлень. Прийом дзвінків, заповнення
бланків по шаблону. До 11800
грн., можливо сумісництво,
тел.+38(063)731-38-25.
Співробітник з будь-яким досвідом в торгівлі. Часткова або
повна зайнятість. До 500 грн. в
день, тел.+38(063)022-76-26.
Торговые агенты в крупную
компанию, з/п от 8000 грн., карьерный рост, гибкий график,
Срочно!, тел. +38(056)78908-03, +38(063)841-54-99,
Евгений Анатольевич.

12

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Кухар, ресторанно-готельному комплексу,
тел.+38(097)776-87-90.
Мийниця-прибиральниця, на постійну роботу в
ресторан Hansik. Графік
3/3. Відповідальність,
роботоздатність, охайність, пунктуальність.
З/п 350 грн./зміна,
тел.+38(066)145-80-25.

Кадрова робота, підробіток в офісі, тел.+38(099)27452-17, +38(097)109-05-02.

Повар мясного цеха,
тел.+38(099)742-21-27,
+38(096)626-04-02.

Менеджер по закупкам, в офис, г. Днепр,
тел.+38(099)662-46-65,
+38(066)808-05-22.

Пекарь-кондитер,
тел.+38(099)742-21-27,
+38(096)626-04-02.

Робота в офісі для чоловіків та жінок з кар’єрним
зростанням, тел.+38(099)44815-13.
Робота для людей з вищою освітою. Без вікових
обмежень, тел.+38(095)74169-42,098-771-65-25.

Мойщица посуды,
тел.+38(099)742-21-27,
+38(096)626-04-02.
Сотрудники на порезку
филе рыбы, на предприятие
пищевой промышленности,
оплата высокая, район аэропорта, тел.+38(067)563-77-75.

№18(692) 15.07.20-21.07.20

ÐÎÁÎÒÀ
Сотрудники на чистку/
обработку/сортировку
рыбы, на предприятие пищевой промышленности, оплата
высокая, район аэропорта,
тел.+38(067)563-77-75.

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)286-51-99, пн.птн. 8:00-16:00, Олена Генадіївна.
Автослюсар для ремонту вантажних авто (DAF
и Scania) європейского
виробництва, а також напівпричепів. Досвід роботи обов’язковий. З/П договірна, тел.+38(095)28651-99, пн.-птн. 8:0016:00, Альона.
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)44775-54, +38(067)560-20-60.
Водитель, кат. А,В,С,
грузоперевозки,
тел.+38(050)713-20-04.
Водитель, кат. В,
тел.+38(097)092-17-08,
+38(099)178-91-50.
Водитель, кат. Е, грузовое авто с прицепом,
тел.+38(097)092-17-08,
+38(099)178-91-50.
ВОДИТЕЛЬ, кат. Е, С (командировки), на постоянную
работу, место работы: ул.Ка-

линовая, 87, тел.+38(066)72591-45.
Водитель, кат. С, Рено 10
тонн, тел.+38(050)71320-04.
Водій, кат. Е (грузове авто з
причепом), доставка автотранспортом, тел.+38(096)942-3149, +38(066)473-88-54.
Потрібен водій категорії Е, робота по Україні, з/п від 20 000 грн.,
тел.+38(066)331-77-10.
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ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Волочильник дроту, дніпровському кабельному заводу «Енерго»,
тел. +38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.
Газорізальник, офіційне
працевлаштування, соціальний
пакет, 8-ми годинний робочий день, 5-днівка, своєчасна
оплата, тел.+38(050)480-2885.
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).
Електромонтер, графiк роботи змiнний, с.м.т. Iларiонове, вул. Центральна, 12/14,
тел.+38(095)636-56-76.
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).

ÏÎÊËÅÉÙÈÊ ÑËÅÑÀÐÜ
äîðîæíûõ çíàêîâ íà çåðíîî÷èñòèòåëüíóþ

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.
Механiк цеху, графiк роботи змiнний, с.м.т. Iларiонове, вул. Центральна, 12/14,
тел.+38(095)636-56-76.
Оператор екструдера, дніпровському кабельному заводу «Енерго»,
тел. +38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.
Оператор лiнiї, графiк роботи змiнний, с.м.т. Iларiонове, вул. Центральна, 12/14,
тел.+38(095)636-56-76.
Оператор ТПА, с обучением,
ООО «Завод полимерных изделий «Фарутти»», г. Днепр: ж/м
Западный, полная занятость,
официальное трудоустройство, тел.+38(056)789-46-08,
+38(096)693-64-34.
Оператори верстатів з ПУ,
відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»:
вул. Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,

ìàøèíó ÁÖÑ

работа на производственном
участке

ç/ï îò 18000 ãðí. + ïèòàíèå,
ïðîæèâàíèå

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

òåë. 067-560-12-05

Çàâîäó “Äíåïðîêðàí” ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:
ïðîèçâîäñòâî ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

òîêàðü 1Ê62, 16Ê20, 1Ì63
ïÿòèäíåâêà, ç/ï ñäåëüíàÿ

Зварювальник, організация
прийме на постійну роботу,
тел.+38(096)253-04-46.
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.

Òðåáóåòñÿ

ТРЕБУЕТСЯ

ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ
ç/ï 10000 ãðí.

òåë. 067-630-36-35
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê (станки)
Èíæåíåð-ýëåêòðèê

(ñ íàâûêàìè ýëåêòðîñâàðêè)

Òîêàðü
äîñòàâêà òðàíñïîðòîì
(096)942-31-49, (066)473-88-54

050-238-07-89

Âîäèòåëü, êàò. Â
Âîäèòåëü, êàò. Å

Охоронці

ãðóçîâîå àâòî ñ ïðèöåïîì

м. Дніпро

(097)092-17-08, (099)178-91-50

Ãðàô³ê ðîáîòè 1/2, 1/3
çàðîá³òíà ïëàòà

Â îôèñ ã. Äíåïð:

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ
Ìåíåäæåð ïî çàêóïêàì

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

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

(099)662-46-65, (066)808-05-22

ÑÁÎÐÙÈÊÈ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ
ÏÎÄÄÎÍÎÂ
ç/ï 12000-15000 ãðí.
îïëàòà ñâîåâðåìåííî, áåç çàäåðæåê
ìåñòî ðàáîòû: ëåâûé áåðåã

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

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

098-970-94-05

ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ
ÌÀËßÐ
ðåìîíò ïîäúåçäîâ

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

+38(067)809-19-35

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА:

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

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß

òåðì³íîâî ïîòð³áí³

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ

з/п 5000 грн. за 15 змін,
територіально 
вул.Новокримська
Деталі за номером

ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò

067 635 30 70
067 634 70 20

òåë. (067) 507-94-95

äçâîíèòè ç 9.00 äî18.00

Â èíæèíèðèíãîâóþ êîìïàíèþ “ÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈß ÄÍÅÏÐ”
òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

Ýëåêòðîìîíòàæíèê
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå
ïîëíûé ñîö.ïàêåò
ç/ï 12000 - 15000 ãðí.

067-630-49-03, 095-615-11-73
Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

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

Òåë. îòäåëà êàäðîâ 067-633-26-33

ÎÎÎ Óêðñïëàâ
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ
ÌÀËßÐ

Ð-í ðàáîòû:

Ïëàâèëüùèê
ñâèíöîâûõ ñïëàâîâ

Ýëåêòðîìîíòåð

ðåìîíò ïîäúåçäîâ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ

æ/ì Ñåâåðíûé, ïîëíûé
ñîöèàëüíûé ïàêåò
òåë. 050-321-36-38

+38(067)809-19-35

ÎÎÎ Çàâîä Ïîëèìåðíûõ Èçäåëèé Ôàðóòòè

Îïåðàòîð ÒÏÀ ñ îáó÷åíèåì
Ãðóç÷èê
Ýëåêòðèê

ã. Äíåïð: æ/ì Çàïàäíûé,
ïîëíàÿ çàíÿòîñòü,
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

òåë. (056)789-46-08, 096-693-64-34
Âèðîáíè÷î-êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Ñëþñàð-íàëàãîäæóâàëüíèê
Îïåðàòîð ë³í³¿ âèðîáíèöòâà õàð÷îâèõ
ïðîäóêò³â (÷îëîâ³êè)

Çâàðþâàëüíèê
Âàíòàæíèê
ì.Äíiïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4 òåë. 050-489-77-93

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

ÂÎÄÈÒÅËÜ

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ

ì/ð: óë.Êàëèíîâàÿ, 87

(066)725-91-45
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ОПЕРАТОРИ ЛІНІЇ, з/п від
10000 грн. Є реальна можливість працювати і заробляти
гроші не виїзджаючи за кордон! Ми пропонуємо: зручний графік, соціальний пакет.
Місце роботи: м. Дніпро, вул.
Молодогвардійська, б. 32,
(кінцева зупинка 9 трамваю
район старого м’ясокомбінату) гарячі обіди, спецодяг,
тел. +38(056)373-93-41,
+389(067)566-95-52.
Пiдсобний робiтник, графiк
роботи змiнний, с.м.т. Iларiонове, вул. Центральна, 12/14,
тел.+38(095)636-56-76.
Плавильщик свинцовых
сплавов, Срочно!, ж/м Северный, полный социальный
пакет, тел.+38(050)321-36-38.
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)206-57-87.
СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ, з/п 12000-15000
грн., оплата своевременно,
без задержек, место работы:
левый берег, тел.+38(073)40708-07, +38(096)284-46-94,
+38(095)638-90-05.

ñòðîéêà, îãîðîä
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ
ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû

êàò. Å, Ñ (êîìàíäèðîâêè)

+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).

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

òåë. (096) 228-65-85

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)730-70-71,
+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)560-12-05.

ÐÎÁÎÒÀ
34-10, +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,
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).

Электрик, ООО «Завод
полимерных изделий «Фарутти»», г. Днепр: ж/м Западный, полная занятость,
официальное трудоустройство, тел.+38(056)789-46-08,
+38(096)693-64-34.

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

Электромонтер, Срочно!, ж/м Северный, полный социальный пакет,
тел.+38(050)321-36-38.

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).
Стропальник, офіційне працевлаштування, соціальний
пакет, 8-ми годинний робочий день, 5-днівка, своєчасна
оплата, тел.+38(050)48028-85.
Ткачи, с хорошим зрением,
внимательность, 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)206-57-87.

Слесарь-ремонтник металлообрабатывающего оборудования, з/п 10000 грн.,
тел.+38(067)630-36-35.

Токарь, доставка транспортом, тел.+38(096)942-31-49,
+38(066)473-88-54.

www.t-rezerv.dp.ua

Черговий електрик, ресторанно-готельному комплексу,
тел.+38(097)776-87-90.

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

Токарь, 1К62, 16К20, 1М63,
пятидневка, з/п сдельная,
тел.+38(067)630-36-35.

Слюсар з ремонту дизелів, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту
Правди, місце роботи – Лівий берег, тел.+38(056)794-

Фрезеровщик, з/п от 15000
грн., р-н работы: 12-й квартал,
тел.+38(067)633-26-33.

Слюсар-налагоджувальник, графiк роботи змiнний, с.м.т. Iларiонове, вул. Центральна, 12/14,
тел.+38(095)636-56-76.

Слесарь-ремонтник (станки), тел.+38(050)238-07-89.

Слесарь-ремонтник, (с
навыками электросварки), доставка транспортом,
тел.+38(096)942-31-49,
+38(066)473-88-54.

12/14, тел.+38(095)636-56-76.

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.
Укладальник-пакувальник,
графiк роботи змiнний, с.м.т.
Iларiонове, вул. Центральна,

Зварювальник, виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!,
м.Днiпро, вул. Океанська, 4,
тел.+38(050)489-77-93.
Оператор лінії виробництва харчових продуктів
(чоловіки), виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!, м.Днiпро, вул. Океанська, 4, тел.+38(050)48977-93.
Слюсар-налагоджувальник, виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!,
м.Днiпро, вул. Океанська, 4,
тел.+38(050)489-77-93.
Электромонтажник, на постоянную работу, официальное
оформление, полный социальный пакет, з/п 12000-15000
грн., тел.+38(067)630-49-03,
+38(095)615-11-73.
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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)80919-35.
Подсобный рабочий
(стройка, огород), возможна
работа для пенсионера, тел.
+38(067)809-19-35.

№18(692) 15.07.20-21.07.20

ÐÎÁÎÒÀ
Різноробочий, монтаж
автоматичного поливу, роботи по будівництву та обслуговуванню басейнів. Навчаємо!
тел.+38(066)737-23-76,
+38(097)534-34-78, Сергій.
Сантехники, (на ремонт
подъездов), возможна работа для пенсионера, тел.
+38(067)809-19-35.

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)29871-70, +38(097)662-02-62.
Охоронці, м. Дніпро, графік
роботи 1/2, 1/3, заробітна плата від 760 грн./зміна+премії,
офіційне прарацевлаштування,
соцпакет, тел.+38(098)410-7151, +38(050)442-87-44.
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)56694-50, +38(099)383-54-26.
ОХОРОНЦІ, в охоронну фірму, чоловіки від 20 до 50 років,
своєчасна виплата заробітної
плати, соціальний пакет, забезпечення фірменним одягом, тел.+38(098)888-09-52,
+38(095)664-48-50.
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СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ, з/п 12000-15000
грн., оплата своевременно,
без задержек, место работы:
левый берег, тел.+38(073)40708-07, +38(096)284-46-94,
+38(095)638-90-05.
Активний пенсіонер в офіс,
тел.+38(095)169-35-76.
Вантажник, виробничо кондитерському підприємству,
Терміново!, м.Днiпро, вул.
№18(692) 15.07.20-21.07.20

Океанська, 4, тел.+38(050)48977-93.
ВАНТАЖНИКИ, терміново!,
підприємству на виробництво
рубероїду (ж/м Північний, вул.
Олександра Оцупа, 23а), з/п
висока, повний соціальний
пакет, тел.+38(067)635-30-70,
+38(067)634-70-20, дзвонити з
9.00 до 18.00.
Гарна робота для хорошої людини. Гарна оплата,
тел.+38(099)454-02-80, 096380-33-60.
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)611-13-23.
Грузчик, ООО «Завод полимерных изделий «Фарутти»», г. Днепр: ж/м Западный, полная занятость,
официальное трудоустройство, тел.+38(056)789-46-08,
+38(096)693-64-34.

ВАКАНСІЇ центру зайнятості
+389(097)395-16-21.
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)78935-63, +38(067)565-00-13,
+38(067)563-46-65.
Прибиральник, ресторанно-готельному комплексу,
тел.+38(097)776-87-90.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в офіс,
місце роботи: ж/м Тополя, 1, тел.+38(0562)36-06-18,
+38(067)522-26-47, телефонувати: пн.-пт., з 9.00 до
18.00.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, з/п 5500
грн. за 15 змін, своєчасна виплата з/п, територіально – вул. Андрія Фабра,
тел.+38(096)228-65-85.

Дніпровський міський
центр зайнятості
ІНЖЕНЕРИ

ÔÀÕ²ÂÖ²

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.

Грузчики на склад, пятидневка, Левый берег, з/п 7700
грн. в месяц, тел.+38(096)82746-36.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, Терміново!,з/п5000 грн. за 15 змін,територіально – вул. Новокримська, тел.+38(067)507-94-95.

Додатковий дохід, т.098408-47-79, 066-334-31-14.

Рiзноробочий, ресторанно-готельному комплексу,
тел.+38(097)776-87-90.
Спеціаліст державної служби
(місцевого самоврядування),
з/п 11000 грн., головний
Разнорабочие, на предпри- спеціаліст відділу контролю
ятие пищевой промышлен- за привильністю призначення,
ности, оплата высокая, район перерахунку та виплати усіх
видів соціальноїї допомоги,
аэропорта, тел.+38(067)563- к о м п е н с а ц і й т а п е н с і й
77-75.
Чечелівського району.
Додаткова інформація за
Робітники,збирання дерев’я- телефоном: (056)7349459.
них піддонів, робота постійна,
плата відрядна, Лівий бе- Фахівець з публічних закупівель,
з/п 7557 грн. Додаткова
рег, тел.+38(066)333-97-67, інформація за телефоном:
(056)7349459.
+38(093)255-10-55.

Допоможу створити особистий фінансовий бізнес,
тел.+38(050)726-94-17, 097468-95-43, 093-149-68-60.
Касир-оцінювач, в ломбард,
навчання за рахунок компанії,
з/п від 10000 грн., р-н роботи:
м. Дніпро, графік роботи подобовий, тел.+38(096)461-81-69.
Комунальне підприємство
запрошує на постійну роботу
садівника в Севастопольський парк. Офіційне працевлаштування. Бажаний досвід
роботи з електроінструментами. Рівень заробітної плати 8
000 грн. зі стабільною виплатою 2 рази на місяць. Графік
роботи з понеділка до п’ятниці
з 8:00 до 17:00. Контактний
телефон +38(056)785-14-38,
+38(056)785-14-42.
Милі чарівні співробітниці
запрошуємо в дружний колектив! ЗП від 10 тис. в тиждень. Виплати щодня. Зручний
графік відвідування. Робота є завжди! Надаємо житло. тел. +38(068)504-31-91,

Робота або підробіток. ОСВІТА
ÂÈÊËÀÄÀ×²
Від пенсіонера до студента.
Можлива віддалена робота
– on-line. От 500 грн. в день, Асистент вчителя, з/п 6244
грн., асистент вчителя, робота
тел.+38(096)259-07-76.
з учнями, які навчаються
за інклюзивною освітою.
Р о б о т а т а п і д р о б і т о к Додаткова інформація за
для студентів, пенсіонерів телефоном: (056)7349460.
та молодих мам в офісі,
Викладач (методи навчання), з/п
тел.+38(095)175-04-07.
7000 грн., планує та здійснює
навчання з урахуванням
Ти шукаєш роботу? А робота с п е ц и ф і к и п р е д м е т у ( з а
шукає тебе!, тел.+38(063)819- н а п р я м к о м - т о р г і в е л ь н а
діяльність, комерційна
41-88, 066-119-78-52.
діяльність та ІТ-технології), який
викладає. проводить уроки
Ц і к а в а р о б о т а . О ф і с . та інші заняття в закріплених
Дружний колектив. Дохід з а н и м з а р о з п о д і л о м
до 11500 грн. + премії, навчального навантаження
групах, забезпечує під час
тел.+38(068)982-48-50, 066- занять порядок і дисципліну.
558-64-48.
Несе відповідальність за якість
www.t-rezerv.dp.ua

навчання, Забезпечує належний
рівень викладання дисциплін
відповідно до навчальних
програм, дотримується вимог
стандарту професійно-технічної
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.
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.
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.
ОБЩЕПИТ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

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.
Електромонтер станційного
радіотелевізійного
устаткування, з/п 7245 грн.
Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.
5

ВАКАНСІЇ центру зайнятості
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.
телефонувати (056)7349459.

порядку і санітарного порядку,
забезпечення цілісності і умов
зберігання фармацевтичних
препаратів.

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

Сестра медична, з/п 4 723 грн.,
робота пов›язана із наданням
допомоги хворим стаціонару.

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ²ÍØ²

ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

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.
Новомосковський МРЦЗ
За більш детальною
інформацією за кожною із
наведених вакансій звертатися
за телефоном (05693)7-50-74,
(068)964-00-38.
ІНЖЕНЕРИ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Інженер з охорони праці, з/п 7
654 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.
БУХГАЛТЕРІЯ

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Бухгалтер, з/п 11 440 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 грн.,
продаж лікарських засобів,
контроль термінів придатності,
дотримання фармацевтичного
6

Сестра медична, з/п 4 723
грн., проведення ін›єкцій,
вимірювання тиску підопічним
за призначенням лікаря.

Сестра медична, з/п 4 800
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 грн.,
продаж лікарських засобів,
контроль термінів придатності,
дотримання фармацевтичного
порядку і санітарного порядку,
забезпечення цілісності і умов
зберігання фармацевтичних
препаратів.

навантажувальнорозвантажувальних робіт.
Тракторист, з/п 4 723 грн.,
виконання тракторних робіт.
Тракторист, з/п 7 000 грн.,
виконання робіт пов›язаних з
ремонтом доріг.
Тракторист, з/п 6 500
грн., робота пов›язана з
перевезенням матеріалів, покос
трави, фрезування дорожнього
покриття, ремонт техніки.
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського)
виробництва, з/п 18 000 грн.,
робота пов›язана із виконанням
сільськогосподарських робіт
згідно вимог агротехніки, а
також виконувати технічне
обслуговування тракторів.
ПРОМИСЛОВІСТЬ

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

ОБЩЕПИТ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ

Електрик дільниці, з/п 12
000 грн., робота пов›язана
з обслуговуванням та
ремонтом електрообладнання
у багатоквартирних будинках.

Кухар, з/п 4 723 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.

Електрик дільниці, з/п 9 000
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.

ТРАНСПОРТ

Електрогазозварник з/п 4 723
грн., виконання зварювальних
робіт.

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Водій автотранспортних
засобів з/п 13 000 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 грн., перевезення будівельних матеріалів
для ремонту доріг автомобілем
марки DAF, відрядження по
Дніпропетровській області.
Водій автотранспортних
засобів, з/п 9 000 грн., робота
пов›язана із транспортуванням
робітників ПК «Голубівський» із
населених пунктів: с. Голубовка,
Новостепановка, Герасимовка.
Водій навантажувача, 8 500
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

Електромеханік дільниці з/п 10
000 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 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 грн., робота пов›язана з
ремонтом доріг.
Машиніст екскаватора, з/п 10
080 грн., робота пов›язана
із завантаженням сміття в
автомобіль.
Машиніст екструдера, з/п 5
000 грн., робота пов›язана із
екструдером (подрібнювач)
www.t-rezerv.dp.ua
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на виробництві, підготовкою
сировини до подрібнення,
дотриманням техніки безпеки.
Механік-налагоджувальник, з/п
5 000 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 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 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.
ОХОРОНА

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

Охоронник, з/п 6 000 грн.,робота
пов›язана з підтриманням
правопорядку на вулицях міста
(патрульно-постова 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
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Вантажник, з/п 4 800 грн., робота
пов›язана із завантаженнямр о з в а н т а ж е н н я м
автотранспорту, переміщення
вантажів по території заводу,
дотриманням техніки безпеки.
Вантажник, з/п 6 486
грн., робота пов›язана з
навантаженням сміття в
автомобіль та прибиранням
майданчиків біля сміттєвих
контейнерів.
Підсобний робітник, з/п 4 723
грн., прибирання придорожньої
смуги. Тривале перебування
на ногах. Робота біля рухомих
механізмів. Шум, пил.
Підсобний робітник, з/п 4
723 грн., робота пов›язана з
нарізкою та пакуванням готової
продукції.
Підсобний робітник, з/п 4
800 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 грн., робота пов›язана
із оперативними виїздами
на гасіння пожеж, рятування
людей, надання допомоги
населенню.
Робітник з догляду за
тваринами, з/п 4 723 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
грн., робота пов›язана з
прибиранням тваринницьких
приміщень та прилеглої до них
території.
Тваринник, з/п 4 723 грн.,
догляд за тваринами.
Технік-лаборант, з/п 8 100 грн.,
робота пов›язана з проведенням
аналізу комбікорму з метою
визначення його хімічного
складу, а також проведенням
відбору проб вхідної сировини.
Кам›янський міський центр
зайнятості
Енергетик, з/п 10000 грн.,
забезпечує енергопостачання
будівельних об’єктів, підсобних
виробництв і обслуговуючих
господарств та інше, кваліфікація «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка». Додаткова інформація
за телефоном: (067)0059454.
Прибиральник службових
приміщень, з/п 4723 грн.,
підтримує порядок в службових приміщеннях та інше.
Додаткова інформація за
телефоном: (067)0059454.
Слюсар з ремонту
сільськогосподарських машин
та устаткування, з/п 7000 грн.,
ремонтує, складає, регулює і
випробовує на стендах складні
агрегати і вузли сільськогосподарських машин, комбайнів та
тракторів, та інше. Додаткова
інформація за телефоном:
(067)0059454.
Синельниківська міськрайонна
філіі Дніпропетровського ОЦЗ
Пробовідбірник, з/п 6212 грн.
Відбирає проби зернових
культур, які приходять
на зберігання, виконує
розважування, квартування,
скорочення, переміщення,
розподіл проб у пакети.
Додаткова інформація за
телефоном: (0566)343614.
Дніпровська районна філія
Дніпропетровського ОЦЗ
Шеф-кухар, з/п 6000 грн.,
участь у складанні меню,
приготування гарячих і холодних
страв. Постійний контроль за
технологією приготування їжі,
нормами закладання сировини
та додержанням санітарних

№18(692) 15.07.20-21.07.20

ÐÎÁÎÒÀ
правил, місце роботи смт.
Слобожанське. Довідкова
інформація за телефоном:
(056)7537454.
Павлоградський МРЦЗ
Фрезерувальник, з/п 8200
грн., фрезерує складні деталі і
інструмент на горизонтальних
і вертикальних фрезерних верстатах, виконує одночасне оброблення декількох нескладних
деталей набором спеціальних
фрез та інше. Наявність 4-5
розряду, додаткова інформація
за телефоном: (0563)269516.
Нікопольський МРЦЗ
Інженер-будівельник, з/п 15000
грн. Розробка інженерного
проекту; здійснення супутних
розрахунків. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Агроном, з/п 15000 грн.
Організаційно-технологічне
керівництво в галузі
рослинництва. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Електромонтер з ремонту
повітряних ліній, з/п 9000
грн. Верхові ремонтні
роботи на вимкнених
лініях електропередачі. За
додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(0566)696506.
Оператор верстатів з
програмним керуванням, з/п
4723 грн. Установка та зняття
деталей після обробки. Для осіб
з інвалідністю. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Водій автотранспортних засобів,
з/п 8000 грн. Виконувати
правила дорожнього руху, та
правил перевезення вантажів.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(0566)696506.
Підсобний робітник, з/п 7500
грн. Для осіб з інвалідністю.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(0566)696506.
Інженер-конструктор, з/п
7700 грн. Розробка технічних
проектів, проводити технічні
розрахунки по проектам.
Для осіб з інвалідністю. За
додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(0566) 696506.
Інженер з нормування праці,
з/п 7700 грн. Для осіб з
інвалідністю. Розробка та
впровадження норми трудових
витрат. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566) 696506.
Інженер з автоматизованих
систем
керування
виробництвом, з/п 14560 грн.
Організація технічно правильної
експлуатації і своєчасного
ремонту автоматичних систем

№18(692) 15.07.20-21.07.20

зв›язку. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Картонажник, з/п 4723 грн.
Для осіб з інвалідністю.
Вироблення виробів з картону,
бумаги та інших матеріалів.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(0566)696506.
Електрогазозварник, з/п 8000
грн. Зварювальні роботи.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(0566)696506.
Майстер дільниці, з/п 11040
грн. Прийом корпусів на
мийку після робіт з видалення
сухого посліду. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Інспектор з оборонно-масової
роботи, з/п 9000 грн. Розробка
проектів з нормативноправових актів. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Електромонтер
з
ремонту і обслуговування
електроустаткування, з/п 9000
грн. Розрахунок географічних
координат опор повітряних
ліній. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Інженер –будівельник, з/п 4723
грн. Для осіб з інвалідністю.
Розробка інженерного
проекту; здійснення супутних
розрахунків. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Диктор, з/п 4723 грн. Володіння
дикцією. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Стрілець, з/п 4723 грн.
Стеження за службою
вартових собак. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Водій автотранспортних засобів,
з/п 4723 грн. Виконувати
правила дорожнього руху, та
правил перевезення вантажів.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(0566)696506.
Електрогазозварник, з/п
9038 грн. Електрогазозварні
роботи на водопровідних та
каналізаційних трубопроводах.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(0566)696506.
Оператор електроннообчислувальних машин,
з/п 4723 грн. Для осіб з
інвалідністю. Обчислення
процентів, процентні
відношення, піднесення до
степеня. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.

ВАКАНСІЇ центру зайнятості
Слюсар аварійно-відбудовних
робіт, з/п 6277 грн.
Обслуговування та ремонт
фонтанів та дренажних систем.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(0566)696506.
Помічник машиніста
електропоїзда, з/п 6000 грн.
Вчасно і точно виконувати
доручення машиніста
електропоїзда. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Вантажник, з/п 5600 грн.
Виконувати роботу вантажника.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(0566)696506.
Доглядач кладовища, з/п 3050
грн. Догдяд за кладовищем.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(0566)696506.
Журналіст, з/п 4723 грн.
Готувати інформацію для
видавництв. За додатковою
інформацією звертатись за
телефоном: (0566)696506.
Жовтоводська міська філія
Дніпропетровського ОЦЗ
Головний архітектор (органи
державної влади), з/п 9
230 грн., начальник відділу
містобудування. Очолює та
керує відділом. Аналізує стан
містобудування, розроблення,
корегування і оновлення
генерального плану міста та
надає на розгляд міській раді
та її виконавчому комітету.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(05652)32886.
Машиніст крана (кранівник),
з/п 10 000,00 грн., керування
мостовими кранами. За
додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(05652)32886.
Широківська районна філії
Дніпропетровського ОЦЗ
Головний інженер, з/п 9000
грн. Відповідає за технічну
політику і напрями технічного
розвитку підприємства в
умовах ринкової економіки.
За додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(05657)29309.
Марганецька 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 монтажнокранові; 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.

ремонт торгового холодильного
устаткування. Довідкова
інформація за телефоном:
(05658)31959.

Вільногірська міська філія
Дніпропетровського ОЦЗ

Оператор лінії у виробництві
харчової продукції
(виробництво сухого глютену),
з/п 10 000 грн., обслуговування
лінії з виробництва крохмалю,
технічне обслуговування
обладнання. Довідкова
інформація за телефоном:
(05658)31959.

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 соціальногуманітарної політики. За
додатковою інформацією
звертатись за телефоном:
(068)4916873.
Царичанська районна філія
Дніпропетровського ОЦЗ
Бухгалтер, 5000 грн.,
ведення бухгалтерського
обліку на підприємстві,
нарахування заробітної плати
працівникам, складання та
подання відповідної звітності,
проведення розрахунків, робота
в бухгалтерських програмах,
тощо (обов’язково - досвід
роботи з ПДВ, впевнений
користувач ПК). Довідкова
інформація за телефоном:
+38(05690)31775.
Магдалинівська районна
філія Дніпропетровського
ОЦЗ
Майстер дільниці, з/п 6000
грн., робота майстром діль ниці на м’ясопереробному
комбінаті, технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва. Довідкова
інформація за телефоном:
(05691)28531.
Верхньодніпровська
районна філія Дніпропетровського ОЦЗ
Електромеханік торговельного
та холодильного устаткування,
з/п 11000 грн., проведення
діагностики, ТО та ремонту
холодильного устаткування.
Довідкова інформація за
телефоном: (05658)31959.
Механік з ремонту устаткування,
з/п 10 000 грн., робота з
дротами, кабелями всіх марок,
вміння проводити діагностику та

www.t-rezerv.dp.ua

Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту
будинків, з/п 9 000 грн., надання послуг з ремонту та
обслуговування супермаркетів,
робота з сантехнікою, будівельними матеріалами. Довідкова
інформація за телефоном:
(05658)31959.
Васильківська районна
філія Дніпропетровського
ОЦЗ
Машиніст бульдозера (гірничі
роботи), з/п 8340 грн., Керує
бульдозером з тяговим зусиллям. Виконує зачищання, планування грунтів під час підготовчих
та опоряджувальних робіт,
гідромеханізованим способом
шляхом намивання. Застосовує
змінне робоче устаткування:
робочі органи, розширювачі,
козирки, відтулки, зуби, стабілізуючі пристрої різання грунтів
тощо. Довідкова інформація за
телефоном: (05639)92551.
Покровська районна філія
Дніпропетровського ОЦЗ
Лікар-стоматолог-хірург, 5 000
грн. Довідкова інформація за
телефоном: +38(05638)22292.
Лікар-стоматолог-ортодонт,
5 000 грн. Довідкова
інформація за телефоном:
+38(05638)22292.
Лікар-стоматолог-терапевт,
5 000 грн. Довідкова
інформація за телефоном:
+38(05638)22292.

ÐÎÁÎÒÀ
“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.
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Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007
Çàñíîâíèê: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
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

Ôîðìàò À3
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Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø Telegram êàíàë
Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿ â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!
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