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Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

ÓÁÎÐÙÈÖÓ
067-611-13-23

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
óäîáíûé ñìåííûé
äåíü / íî÷ü / 48, ç/ï 440 ãðí. â ñìåíó

áåñïëàòíîå ïèòàíèå çà ñ÷åò êîìïàíèè

ãðàôèê ðàáîòû:

Êðóïíîé êåéòåðèíãîâîé êîìïàíèè
òðåáóþòñÿ

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

Ïîâàð ìÿñíîãî öåõà
Ïåêàðü-êîíäèòåð
Ìîéùèöà ïîñóäû

Охоронна ф рма
у зв язку з розшироенням

запрошу

і
’ і

є на роботу
в місті Дніпро:

ÎÕÎÐÎÍÖ Â²
�
�
�
�

чолов ки ві ід 20 до 50 років
своєчасна виплата заробітної плати
соціальний пакет
забезпечення фірменним одягом

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

òåë. (095)636-56-76

Âèðîáíè÷îìó ï äïðè ìñòâó, ùî çíàõîäèòüñÿ
â ñ.ì.ò. ëàð îíîâå, ïîòð íáí :

³ º
³ ³ ³I

ÌÅÕÀÍ Ê ÖÅÕÓI
ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÞÑÀÐ-ÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀËÜÍÈÊ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ Ë ÍI II
ÓÊËÀÄÀËÜÍÈÊ-ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ
Ï ÄÑÎÁÍÈÉ ÐÎÁÒ ÍÈÊI I ãðàô ê ðîáîòè çì ííèéi i

ñ.ì.ò. ëàð îíîâå, âóë. Öåíòðàëüíà, 12/14I i

ÑËÞÑÀÐ-

ÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀËÜÍÈÊ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÕÀÐ×ÎÂÈÕ

ÏÐÎÄÓÊÒ Â (×ÎËÎÂ ÊÈ)I I

òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Âèðîáíè÷î-êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó

050-489-77-93

ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ Ë ÍI II

Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

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

ÎÕÎÐÎÍÖ²
Îõîðîííîìó

ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Êàñèð-îö³íþâà÷
â ëîìáàðä

Ãð. ðîáîòè ïîäîáîâèé

íàâ÷àííÿ çà ðàõóíîê êîìïàí³¿

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.

096-461-81-69

ð-í ðîáîòè: ì. Äí³ïðî

òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîòåëüíîìó êîìïëåêñó

ïîòð³áí³

Êóõàð
Ïðèáèðàëüíèê
Ð çíîðîáî÷èé
×åðãîâèé åëåêòðèê

i

Ìè çíàõîäèìîñü: ì. Äí³ïðî âóë. Ìîëîäîãâàðä³éñüêà 32
(ê³íöåâà çóïèíêà 9 òðàìâàþ ðàéîí ñòàðîãî ì'ÿñîêîìá³íàòó)

ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî!

Òåë.: (056)373-93-41, (067)566-95-52

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó çàïðîøóºìî:

ÎÏÅÐÀÒÎÐ²Â Ë²Í²¯
çàðîá òíà ïëàòà â³ä ãðí.10000³

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

��������������������������������
��	����������
�����������������
����

òåë. 067-950-55-00

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Îïåðàòîð

Ñëåñàðü-ñâàðùèê

Ñëåñàðü ïî ñáîðêå

Ìîíòàæíèê-âûñîòíèê

ñòàíêà ëàçåðíîé ðåçêè ñ ×ÏÓ
ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
äëÿ ñáîðêè

ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê
Òðåáóþòñÿ:

095-712-02-89

067-631-84-44

(ëèòüå ìåòàëëîâ)

ç/ï âûñîêàÿ

Ëåâûé áåðåã, îïûò ðàáîòû

îïûò ðàáîòû, ç/ï âûñîêàÿ

Ïëàâèëüùèê

Ôîðìîâùèê

Îáðóáùèê

ìåòàëëîâ è ñïëàâîâ íà èíäóêöèîííûå ïå÷è

ðó÷íîé ôîðìîâêè (ëèòüå ìåòàëëîâ)

Âîä³é

Ðîáîòà ïî ì. Äí³ïðî
òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáë.

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿

êàòåãîð³¿ Å,Ñ
íà ñàìîñêèä

098-970-94-05
äçâîíèòè ïí-ïò ç 9.00 äî 18.00
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Компании PITLINE требуется 
автослесарь по замене ма-
сел при АЗС, в г.Днепропе-
тровске и области. Обучение, 
оформление, соц.пакет, сво-
евременная з/п  (ставка+%), 
тел.+38(095)292-42-63.

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

Работа студентам, з/п от 
6000 грн., свободный график, 
карьерный рост, срочно!, 5 
вакантных мест, Евгений Ана-
тольевич, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-54-99, 
+38(050)903-79-83.

Робота для молодих спе-
ціалістів. Дохідно. Перспек-
тивно, тел.+38(050)342-44-53, 
+38(096)342-24-63.

Шаурмистка. День/ночь. С 
опытом и без опыта работы, 
тел.+38(063)860-66-19.     

01

Керівник відділу збуту. 
Оплата до 20 000 грн. 
Без в і кових   обмежень , 
т е л . +38 ( 0 50 ) 8 56 - 3 1 - 2 5 , 
+38(063)731-38-21.

Помощник  руководи -
теля ,  в  офис ,  г .  Дне -
пр, тел.+38(099)662-46-65, 
+38(066)808-05-22.

Робота  для колишніх 
підприємців та керівни-
ків, тел.+38(068)935-97-94, 
+38(050)521-43-31.

02

ІНЖЕНЕР з охорони праці, 
місце роботи: с.м.т. Самарів-
ка, тел.+38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47, телефону-
вати: пн.-пт., з 9.00 до 18.00.

ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР, 
місце роботи: с.м.т. Самарів-
ка, тел.+38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47, телефону-
вати: пн.-пт., з 9.00 до 18.00.

Інженер-конструктор, пер-
шої категорії, повний соці-
альний пакет, п’ятиденка, до-
ставка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи – Лі-
вий берег, тел.+38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

05

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

Диспетчер-адміністратор 
в комерційну організацію, 
тел.+38(095)900-52-76.

08

Підробіток 3-4 години.  
Спеціаліст по персоналу з до-
свідом роботи в освіті. Оплата 
до 400 грн. в день. Виплати 
щотижневі, тел.+38(067)633-
20-88, +38(050)478-74-76.

09

У відділення стаціонар: 
медсестра, доба/три; сан. 
книжка, з/п 4 тис.грн., р-н Героїв 
Сталінграда, тел.+38(098)835-
84-72, +38(099)218-72-02.

У відділення стаціонар: 
сан і тарка ,  5 - т иден к а , 
8-16, сан. книжка, з/п 4 тис.
грн., р-н Героїв Сталінгра-
да, тел.+38(098)835-84-72, 
+38(099)218-72-02.

У відділення стаціонар: 
санітарка-буфетниця, 2/2, 
12 годин., сан. книжка, з/п 4 
тис.грн., р-н Героїв Сталін-
града, тел.+38(098)835-84-72, 
+38(099)218-72-02.

10

Агентство недвижимости 
набирает штат сотрудников, 
з/п от 20000 грн., опыт ра-
боты не обязателен, обуче-
ние, карьерный рост, график 
работы гибкий, Срочно!, 5 
мест, тел. +38(056)789-08-
03 ,  +38 ( 063 ) 841 -54 -99 , 
+38(050)903-79-83, Евгений 
Анатольевич.

ВЕЛИКИЙ РІЕЛТОРСЬКИЙ 
БІЗНЕС «KVADRATGROUP» 
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
МЕНЕДЖЕРІВ З ПРОДА-
ЖУ, з/п 24 000 грн., проф. 
підготовка за рахунок 
компанії, офіс в центрі, 
дзвонити: +38(097)089-
10-10 (HR-менеджер, Ва-
лентина).

Кадрова робота, підробіток 
в офісі, тел.+38(099)274-52-17, 
+38(097)109-05-02. 

Менеджер  по  закуп -
кам ,  в  офис,  г .  Днепр, 
т е л . +38 ( 0 99 ) 6 62 - 4 6 - 6 5 , 
+38(066)808-05-22.

11

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

Особистий помічник керів-
ника в офіс. Дохід до 18 тис. 
грн., тел.+38(068)935-97-94, 
+38(050)521-43-31.

Співробітник з будь-яким до-
свідом 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., ка-
рьерный рост, гибкий график, 
Срочно!, тел. +38(056)789-08-
03, +38(063)841-54-99, Евгений 
Анатольевич.

12

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

Мойщик посуды-убор-
щица ,  тел .+38(066)066-
7 8 - 7 8 , + 3 8 ( 0 9 6 ) 0 9 6 - 7 8 -
78,+38(063)063-78-78.

Повар мясного  цеха , 
т е л . +38 ( 0 99 ) 7 42 - 2 1 - 2 7 , 
+38(096)626-04-02.

П е к а р ь - к о н д и т е р , 
т е л . +38 ( 0 99 ) 7 42 - 2 1 - 2 7 , 
+38(096)626-04-02.

М о й щ и ц а  п о с у д ы , 
т е л . +38 ( 0 99 ) 7 42 - 2 1 - 2 7 , 
+38(096)626-04-02.

Сотрудники на порезку 
филе рыбы, на предприятие 
пищевой промышленности, 
оплата высокая, район аэро-
порта, тел.+38(067)563-77-75.

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

Шаурмистка. День/ночь. С 
опытом и без опыта работы, 
тел.+38(063)860-66-19.

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÂÈÊËÀÄÀ×²

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
íà ïîñò³éíó ðîáîòó

(ñ 9.00 äî 16.00)

Â³ää³ë êàäð³â ÄÏ "ÂÎ ÏÌÇ": âóë. Êðèâîð³çüêà, 22, êàá.14

"ÂÎ ÏÌÇ” ³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà

òåë. äëÿ äîâ³äîê

Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè.

ïîòð³áí³

33-67-01, 34-39-18

çàïðîøóþòüñÿ

³íâàë³äè

²²² ãðóïè

Âåðñòàòíèêè
Ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðè âåðñòàò³â ç ÏÓ
Åëåêòðîìîíòåðè
Ñëþñàð-ñàíòåõí³ê
Ãàëüâàíèê
Åëåêòðîåðîç³îí³ñò

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

Ïðåäïðèÿòèþ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè òðåáóþòñÿ

ñîòðóäíèêè ñëåäóþùèõ
ñïåöèàëüíîñòåé:

Îïëàòà âûñîêàÿ, ðàéîí àýðîïîðòà

Òåë. (067)563-77-75

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

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

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

(настройщик оборудования)
Помощник мастера
ñ î/ð íà îáîðóäîâàíèè, ñ îáó÷åíèåì 1 ìåñ.

Ткачи ñ õîðîøèì çðåíèåì,
âíèìàòåëüíûå, ñ îáó÷åíèåì 1 ìåñ.

Äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû

(066)206�57�87

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áåí

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

ç íàâè÷êàìè
åëåêòðîçâàðþâàííÿ

äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì

Ñëþñàð-
ðåìîíòíèê

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

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

ÒÎÐÃ²ÂËß

Ñáîðùèê êàðêàñîâ
Ñòîëÿð
Ñëåñàðü-ñâàðùèê

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

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

099-648-82-40

ÂÎÄÈÒÅËÜ
â îôèñ

(ãðóçîâîé áóñ ïî òèïó

)
Hyndai H1, Renault Trafic,
Mercedes Vito

Ç/ï: Îò 15000 ãðí.

Äîñòàâêà
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ïî ãîðîäó

Îôèöèàëüíîå
îôîðìëåíèå

ñî ñâîèì àâòî

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

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð

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

Ì³ñöå ðîáîòè -
ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

òåë. (0562) 36-06-18,

067-522-26-47

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ
ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

Äçâîíèòè ïí-ïò, ç 9.00 äî 18.00

Ì³ñöå ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà

ç îõîðîíè ïðàö³

â îô³ñ
Ì³ñöå ðîáîòè: æ/ì Òîïîëü, 1

²ÍÆÅÍÅÐ

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
²ÍÆÅÍÅÐ-

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ

Íà ÑÒÎ òðåáóþòñÿ:

067-566-87-93

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Òåë. 067-630-91-18

Ðàçíîðàáî÷èå
èíæåíåðíûõ íàðóæíûõ ñåòåé

Ñëåñàðè ïî óñòðîéñòâó

ÇÀÊÐÎÉÙÈÊÈ
ðàáîòà ñ íàñòèëàìè,

îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí,
çàãðóæåííîñòü ðàáîòîé

ÊÐÓÃËÎÃÎÄÈ×ÍÀß

òðåáóþòñÿ

www.mw-brothers.com.ua
097-558-93-83

ç/ï 12000 ãðí.
ð-í ðàáîòû: Ëåâîáåðåæíûé - 3
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боти змiнний, с.м.т. Iларiоно-
ве, вул. Центральна, 12/14, 
тел.+38(095)636-56-76.

Електромонтер, дніпровсько-
му кабельному заводу «Енер-
го», тел. +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Електромонтер, повний со-
ціальний пакет, п’ятиденка, 
доставка автобусом з про-
спекту Правди, місце роботи – 
Лівий берег, тел.+38(056)794-
34-10, +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).

ЗАКРОЙЩИКИ, работа с 
настилами, опыт работы обяза-
телен, загруженность работой 
КРУГЛОГОДИЧНАЯ, з/п 12000 
грн., р-н работы: Левобереж-
ный-3, тел.+38(097)558-93-83, 
www.mw-brothers.com.ua.

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

Контролер верстатних та 
слюсарних робіт, повний со-
ціальний пакет, п’ятиденка, 
доставка автобусом з про-
спекту Правди, місце роботи – 
Лівий берег, тел.+38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Машиніст крану, повний 
соціальний пакет, п’ятиденка, 
доставка автобусом з про-
спекту Правди, місце роботи – 
Лівий берег, тел.+38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Механiк цеху, графiк робо-
ти змiнний, с.м.т. Iларiоно-
ве, вул. Центральна, 12/14, 
тел.+38(095)636-56-76.

Монтажник-высотник для 
сборки металлоконструкций, 
тел.+38(067)950-55-00.

Обрубщик (литье метал-
лов) , Левый берег, опыт 
работы, з/п высокая, тел. 
+38(095)712-02-89.

О п е р а т о р  е к с т р у д е -
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Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чесний, 
порядний. Досвід роботи 
на груз. DAF, Scania, при-
чепи-тенти (штора), двад-
цятки. Повна зайнятість, 
по Україні. Достойна З/П, 
+38(095)286-51-99, пн.-
птн. 8:00-16:00, Олена Ге-
надіївна.

Автокомплексу на ж/м По-
беда-6 требуется автомой-
щик с опытом работы. Зар-
плата высокая (ставка+%). 
Иногородним оплачивается 
проезд, тел.+38(095)292-
42-61, +38(0562)311-625, 
+38(0562)362-362.

Автомойщики, р-н ул. До-
нецкое шоссе-Передовая, 
ул. Винокурова. З/п высокая, 
тел.+38(095)292-42-65.

АВТОСЛЕСАРЬ , на СТО, 
+38(067)566-87-93.

Автослюсар для ремон-
ту вантажних авто (DAF 
и Scania) європейского 
виробництва, а також на-
півпричепів. Досвід роботи 
обов’язковий. З/П договір-
на, тел.+38(095)286-51-
99, пн.-птн. 8:00-16:00, 
Альона.

АВТОЭЛЕКТРИК, на СТО, 
+38(067)566-87-93.

ВОДИТЕЛЬ ,  в офис, со 
своим авто (грузовой бус по 
типу Hyndai H1, Renault Trafic, 
Mercedes Vito), доставка элек-
троинструмента 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, 
г р у з о п е р е в о з к и , 
тел.+38(050)713-20-04.

В о д и т е л ь ,  к а т .  В ,  

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

т е л .+38 ( 0 97 ) 0 92 - 1 7 - 0 8 , 
+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 (коман-
дировки), на постоянную рабо-
ту, место работы: ул.Калино-
вая, 87, тел.+38(066)725-91-45.

Водитель, кат. С, Рено 10 
тонн, тел.+38(050)713-
20-04.

Водій, кат. Е (грузове авто з 
причепом), доставка автотран-
спортом, тел.+38(096)942-31-
49, +38(066)473-88-54.

Компании PITLINE требуется 
автослесарь по замене ма-
сел при АЗС, в г.Днепропе-
тровске и области. Обучение, 
оформление, соц.пакет, сво-
евременная з/п  (ставка+%), 
тел.+38(095)292-42-63.
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В о л о ч и л ь н и к  д р о т у , 
д н і п р о в с ь к о м у  к а б е л ь -
н ому  з а в од у  « Е н ер г о » , 
тел .  +38(095)730-70-71 , 
+38(098)911-41-00.

Газорізальник, офіційне пра-
цевлаштування, соціальний 
пакет, 8-ми годинний робочий 
день, 5-днівка, своєчасна опла-
та, тел. +38(050)480-28-85.

Гальваник, 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).

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 ро-

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

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

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Âîäèòåëü, êàò. Å

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

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ

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

Â îôèñ ã. Äíåïð:

äîñòàâêà òðàíñïîðòîì

Âîäèòåëü, êàò. Â

ãðóçîâîå àâòî ñ ïðèöåïîì

Ìåíåäæåð ïî çàêóïêàì

(ñ íàâûêàìè ýëåêòðîñâàðêè)

Òîêàðü

Òðåáóåòñÿ

íà çåðíîî÷èñòèòåëüíóþ
ìàøèíó ÁÖÑ

òåë. 067-560-12-05

ç/ï îò 18000 ãðí. + ïèòàíèå,
ïðîæèâàíèå

ÑËÅÑÀÐÜ

Охоронці
Ãðàô³ê ðîáîòè 1/2, 1/3

çàðîá³òíà ïëàòà

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

м. Дніпро

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

ÏðÀÒ«ÌÅÒÀËÓÐÃÒÐÀÍÑÐÅÌÎÍÒ»
ïðèéìå íà ðîáîòó

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

²íæåíåðà-

êîíñòðóêòîðà

Ñëþñàðÿ

Ñëþñàðÿ

Êîíòðîëåðà

Åëåêòðîìîíòåðà

Ìàøèí³ñòà êðàíó

ïåðøî¿ êàòåãîð³¿

ç ðåìîíòó

ðóõîìîãî ñêëàäó

ç ðåìîíòó

äèçåë â³

âåðñòàòíèõ òà

ñëþñàðíèõ ðîá³ò

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Òîêàðÿ

Òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

Ôðåçåðîâùèêà

Ýëåêòðîìåõàíèêà

Ñëåñàðÿ

Ñâàðùèêà

ïî ðåìîíòó

ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

Ð-í ðàáîòû: 12-é êâàðòàë Òåë. îòäåëà êàäðîâ 067-633-26-33

Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

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

ÎÕÎÐÎÍÖ²
Îõîðîííîìó

ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³
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ÐÎÁÎÒÀ
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізька, 
22, каб.14, тел. +38(0562)33-
67-01, +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

Столяр, место работы: ул. 
Нижнеднепровская, 1 (Агро-
союз), бесплатная достав-
ка, своевременная зарплата, 
тел.+38(099)648-82-40.

Стропальник, офіційне пра-
цевлаштування, соціальний 
пакет, 8-ми годинний робочий 
день, 5-днівка, своєчасна опла-
та, тел. +38 (050)480-28-85.

Ткачи, с хорошим зрением, 
внимательность, на предпри-
ятие легкой промышленности, 
р-н работы: ж/м Приднепровск, 
ТД “Днепрорыба” (р-н церкви), 
о/р на оборудовании, обуче-
ние 1 мес., дневные и ночные 
смены, тел,+38(066)206-57-87.

Токар, 5-6 розр., на під-
приємство «Мікрон». Чо-
ловік, відповідальний, 
уважний. Неповна зай-
нятість. З/п відрядна. Пр. 
Б.Хмельницького, 222, 
тел.+38(067)910-87-33.

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

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)633-26-
33.

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

Формовщик ручной фор-
мовки (литье металлов), 
Левый берег, опыт работы, 
з/п высокая, тел. +38(095)712-
02-89.

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

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

Электрик ,  ООО «Завод 
полимерных изделий «Фа-
рутти»», г. Днепр: ж/м За-
падный, полная занятость, 
официальное трудоустрой-
ство, тел.+38(056)789-46-08, 
+38(096)693-64-34.

Электрогазосварщик, 
опыт работы, з/п высокая, 
тел.+38(067)631-84-44.

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

ра, дніпровському кабель-
н ому  з а в од у  « Е н ер г о » , 
тел .  +38(095)730-70-71 , 
+38(098)911-41-00.

Оператор лiнiї, графiк ро-
боти змiнний, с.м.т. Iларiоно-
ве, вул. Центральна, 12/14, 
тел.+38(095)636-56-76.

Оператор станка лазерной 
резки с ЧПУ, тел.+38(067)950-
55-00.

Оператор ТПА, с обучением, 
ООО «Завод полимерных изде-
лий «Фарутти»», г. Днепр: ж/м 
Западный, полная занятость, 
официальное трудоустрой-
ство, 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 , 
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до 
16.00).

ОПЕРАТОРИ ЛІНІЇ, з/п від 
10000 грн. Є реальна можли-
вість працювати і заробляти 
гроші не виїзджаючи за кор-
дон! Ми пропонуємо: зручний 
графік, соціальний пакет. Місце 
роботи: м. Дніпро, вул. Моло-
догвардійська, б. 32, (кінцева 
зупинка 9 трамваю район ста-
рого м’ясокомбінату) гарячі обі-
ди, спецодяг, тел. +38(056)373-
93-41, +389(067)566-95-52.

Пiдсобний робiтник, графiк 
роботи змiнний, с.м.т. Iларiо-
нове, вул. Центральна, 12/14, 
тел.+38(095)636-56-76.

Плавильщик металлов и 
сплавов на индукцион-
ные печи, Левый берег, опыт 
работы, з/п высокая, тел. 
+38(095)712-02-89.

Плавильщик свинцовых 
сплавов, СРОЧНО!, ж/м Се-
верный, полный социальный 
пакет, тел.+38(050)321-36-38.

Помощник мастера (на-
стройщик оборудования), 
на предприятие легкой про-
мышленности, р-н работы: 
ж/м Приднепровск, ТД “Дне-
прорыба” (р-н церкви), о/р 
на оборудовании, обучение 1 
мес., дневные и ночные смены, 
тел,+38(066)206-57-87.

Разнорабочие, СРОЧНО, 
тел.+38(067)630-91-18.

Сборщик каркасов, место 
работы: ул. Нижнеднепровская, 
1 (Агросоюз), бесплатная до-
ставка, своевременная зарп-
лата, тел.+38(099)648-82-40.

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИ-
КИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОД-
ДОНОВ, з/п 12000-15000 
грн., оплата своевременно, 
без задержек, место работы: 
левый берег, тел.+38(073)407-
08-07, +38(096)284-46-94, 
+38(095)638-90-05.

Сварщик, з/п от 12000 грн., 
р-н работы: 12-й квартал, 
тел.+38(067)633-26-33.

Скрутчик дроту, дніпровсько-
му кабельному заводу «Енер-
го», тел. +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Слесари по устройству инже-
нерных наружных сетей, СРОЧ-
НО, тел.+38(067)630-91-18.

Слесарь по ремонту станочно-
го оборудования, з/п от 15000 
грн. , р-н работы: 12-й квартал, 
тел.+38(067)633-26-33.

Слесарь по сборке ме-
т а л л о к о н с т р у к ц и й , 
тел.+38(067)950-55-00.

СЛЕСАРЬ, на зерноочисти-
тельную машину БЦС, з/п от 
18000 грн. + питание, прожи-
вание, тел.+38(067)560-12-05.

С л е с а р ь - р е м о н т н и к , 
(с навыками электросвар-
ки), доставка транспортом, 
т е л . +38 ( 0 96 ) 9 42 - 3 1 - 4 9 , 
+38(066)473-88-54.

Слесарь-сварщик ме-
т а л л о к о н с т р у к ц и й , 
тел.+38(067)950-55-00.

Слесарь-сварщик, место ра-
боты: ул. Нижнеднепровская, 1 
(Агросоюз), бесплатная достав-
ка, своевременная зарплата, 
тел.+38(099)648-82-40.

Слюсар з ремонту дизелів, 
повний соціальний пакет, п’я-
тиденка, доставка автобусом з 
проспекту Правди, місце роботи 
– Лівий берег, тел.+38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Слюсар з ремонту рухомо-
го складу, повний соціаль-
ний пакет, п’ятиденка, до-
ставка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи – Лі-
вий берег, тел.+38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Слюсар і -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-налагоджуваль-
ник, графiк роботи змiнний, 
с.м.т. Iларiонове, вул. Централь-
на, 12/14, тел.+38(095)636-56-
76.

Слюсар-ремонтник з на-
вичками електрозварюван-
ня, доставка автотранспор-
том, тел.+38(096)942-31-49, 
+38(066)473-88-54.

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 

Â èíæèíèðèíãîâóþ êîìïàíèþ “ÑÒÐÎÉÈÍÄÓÑÒÐÈß ÄÍÅÏÐ”

òðåáóåòñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

Ýëåêòðîìîíòàæíèê
ç/ï 12000 - 15000 ãðí.

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå
ïîëíûé ñîö.ïàêåò

067-630-49-03, 095-615-11-73

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Òîêàðÿ

Òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

Ôðåçåðîâùèêà

Ýëåêòðîìåõàíèêà

Ñëåñàðÿ

Ñâàðùèêà

ïî ðåìîíòó

ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

Ð-í ðàáîòû: 12-é êâàðòàë Òåë. îòäåëà êàäðîâ 067-633-26-33

ÎÎÎ Óêðñïëàâ
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

òåë. 050-321-36-38

Ïëàâèëüùèê

Ýëåêòðîìîíòåð
ñâèíöîâûõ ñïëàâîâ

æ/ì Ñåâåðíûé, ïîëíûé
ñîöèàëüíûé ïàêåò

Îïåðàòîð ÒÏÀ
Ãðóç÷èê

ñ îáó÷åíèåì

Ýëåêòðèê

ÎÎÎ Çàâîä Ïîëèìåðíûõ Èçäåëèé Ôàðóòòè

òåë. (056)789-46-08, 096-693-64-34

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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ

òåë. (067)507-94-95
(096) 228-65-85

ç/ï 5000 ãðí. çà 15 çì³í,
òåðèòîð³àëüíî -
âóë. Òîïîëèíà òà

âóë. Àíäð³ÿ Ôàáðà

òåë. (095) 492-34-02

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА:

з/п 5000 грн.

Деталі за номером

за 15 змін,
територіально �

вул.Новокримська

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß

ÑËÞÑÀÐ-

ÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀËÜÍÈÊ

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÕÀÐ×ÎÂÈÕ

ÏÐÎÄÓÊÒ Â (×ÎËÎÂ ÊÈ)I I

òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Âèðîáíè÷î-êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó

050-489-77-93

ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ Ë ÍI II

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

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

(066)725-91-45

ÂÎÄÈÒÅËÜ

+38(067)809-19-35

ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ

ÌÀËßÐ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ
ñòðîéêà, îãîðîä

ðåìîíò ïîäúåçäîâ

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ
ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû

Âîä³é

Ðîáîòà ïî ì. Äí³ïðî
òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáë.

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿

êàòåãîð³¿ Å,Ñ
íà ñàìîñêèä

098-970-94-05
äçâîíèòè ïí-ïò ç 9.00 äî 18.00
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ÐÎÁÎÒÀ
Дніпровський міський 
центр зайнятості

ІНЖЕНЕРИ

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

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

БУХГАЛТЕРІЯ

Бухгалтер (з дипломом 
магістра), з/п 7662 грн., за-
ступник головного бухгалтера. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349656.

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

РОБІТНИКИ ОФІСА

Керівник структурно-
го підрозділу - головний 
спеціаліст, з/п 9330 грн., го-
ловний спеціаліст відділу прий-
ому громадян з питань надання 
усіх видів соціальної допомоги 
та компенсацій Соборного 
району. Вільне володіння дер-
жавною мовою, володіння ПК. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Спеціаліст державної 
служби (місцевого са-
моврядування), з/п 11000 
грн., головний спеціаліст від-
ділу контролю за привильністю 
призначення, перерахунку та 
виплати усіх видів соціаль-
ноїї допомоги, компенсацій та 
пенсій Чечелівського району. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Фахівець з публічних за-
купівель, з/п 7557 грн. Додат-
кова інформація за телефоном: 
(056)7349459.

ОСВІТА

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

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-
54-18, +38(096)825-50-20.

Прибиральник, ресторан-
но-готельному комплексу, 
тел.+38(097)776-87-90.

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5000 
грн. за 15 змін, своєчасна ви-
плата з/п, територіально – вул. 
Тополина та вул. Андрія Фа-
бра,  тел.+38(096)228-65-85, 
+38(067)507-94-95.

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в офіс, 
місце роботи: ж/м Тополя, 
1, тел.+38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47, телефону-
вати: пн.-пт., з 9.00 до 18.00.

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ, Терміно-
во!, з/п 5000 грн. за 15 змін, 
територіально – вул. Новокрим-
ська,  тел.+38(095)492-34-02.

Рiзноробочий, ресторан-
но-готельному комплексу, 
тел.+38(097)776-87-90.

Разнорабочие, на предприя-
тие пищевой промышленности, 
оплата высокая, район аэро-
порта, тел.+38(067)563-77-75.

Робітники, збирання дерев’я-
них піддонів, робота постій-
на, плата відрядна, Лівий бе-
рег, тел.+38(066)333-97-67, 
+38(093)255-10-55.

Робота  або  п ідроб і -
ток, без вікових обмежень, 
тел.+38(098)617-93-45.

Робота або підробіток. 
Від пенсіонера до студента. 
Можлива віддалена робота 
– on-line. От 500 грн. в день, 
тел.+38(096)259-07-76.

Робота та підробіток для сту-
дентів, пенсіонерів та молодих 
мам в офісі, тел.+38(095)175-
04-07.

Робота та підробіток. 
Комфортно та прохолодно. 
Офіс, тел.+38(063)359-25-26, 
+38(098)619-37-85.

Уборщица, BARTOLOMEO 
Best River Resort, официальное 
трудоустройство, удобный гра-
фик работы день/ночь/48, з/п 
440 грн./смена, питание за счет 
компании, +38(067)611-13-23.

Цікава робота. Офіс. Друж-
ний колектив. Дохід до 11500 
грн. + премії, тел.+38(068)982-
48-50, +38(066)558-64-48.

Чоловіки, підприємству 
на постійну роботу, на 
покос карантинних трав. 
Зарплата від 10000 грн., 
тел.+38(068)258-05-
92, Віта.

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

Зварювальник, виробни-
чо-кондитерському підприєм-
ству, Терміново!, м.Днiпро, вул. 
Океанська, 4, тел.+38(050)489-
77-93.

Оператор лінії виробни-
цтва харчових продуктів 
(чоловіки), виробничо-конди-
терському підприємству, Тер-
міново!, м.Днiпро, вул. Океан-
ська, 4, тел.+38(050)489-77-93.

Слюсар-налагоджуваль-
ник, виробничо-кондитерсько-
му підприємству, Терміново!, 
м.Днiпро, вул. Океанська, 4, 
тел.+38(050)489-77-93.

Электромонтажник, на по-
стоянную работу, официальное 
оформление, полный социаль-
ный пакет, з/п 12000-15000 
грн., тел.+38(067)630-49-03, 
+38(095)615-11-73.

16

Кафельщики, (на ремонт 
подъездов), возможна ра-
бота для пенсионера, тел. 
+38(067)809-19-35.

Маляр (на ремонт подъездов), 
возможна работа для пенсио-
нера, тел. +38(067)809-19-35.

Подсобный рабочий (строй-
ка, огород), возможна ра-
бота для пенсионера, тел. 
+38(067)809-19-35.

Різноробочий, монтаж ав-
томатичного поливу, робо-
ти по будівництву та обслу-
говуванню басейнів. На-
вчаємо! тел.+38(066)737-
23-76, +38(097)534-34-78, 
Сергій.

Сантехники, (на ремонт 
подъездов), возможна ра-
бота для пенсионера, тел. 
+38(067)809-19-35.

17

Охоронці, м. Дніпро, графік 
роботи 1/2, 1/3, заробітна пла-
та від 760 грн./зміна+премії, 
офіційне прарацевлаштування, 
соцпакет, тел.+38(098)410-71-
51, +38(050)442-87-44.

Охоронц і ,  о х оронному 
пілприємству, графік роботи 
– подобово і вахтовим мето-
дом, тел.+38(050)561-73-77, 
+38(067)242-60-08.

Охоронці. Терміново!  Ва-
кансій багато. Графік роботі: 
вахта, доба/дві, нічні зміни, з/п 
своєчасно, тел.+38(067)566-
94-50, +38(099)383-54-26.

ОХОРОНЦІ, в хоронну фірму, 
чоловіки від 20 до 50 років, 
своєчасна виплата заробітної 
плати, соціальний пакет, за-
безпечення фірменним одя-
гом, тел.+38(098)888-09-52, 
+38(095)664-48-50.

18

Шукаю чесну людину для 
роботи в офісі, до 11500, 
тел.+38(097)398-61-32.

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИ-
КИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОД-
ДОНОВ, з/п 12000-15000 
грн., оплата своевременно, 
без задержек, место работы: 
левый берег, тел.+38(073)407-
08-07, +38(096)284-46-94, 
+38(095)638-90-05.

Активний пенсіонер в 
офіс, тел.+38(097)323-87-21, 
+38(095)169-35-76.

Вантажник, виробничо-ко-
ндитерському підприємству, 
Терміново!, м.Днiпро, вул. 
Океанська, 4, тел.+38(050)489-
77-93.

Гарна робота для хоро-
шої людини. Гарна опла-
та, тел.+38(099)454-02-80, 
+38(096)380-33-60.

Грузчик, ООО «Завод по-
лимерных изделий «Фа-
рутти»», г. Днепр: ж/м За-
падный, полная занятость, 
официальное трудоустрой-
ство, тел.+38(056)789-46-08, 
+38(096)693-64-34.  

Допоможу створити осо-
бистий фінансовий біз-
н е с ,  т е л . + 3 8 ( 0 5 0 ) 7 2 6 -
94-17, +38(097)468-95-43, 
+38(093)149-68-60.

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

Комунальне підприємство за-
прошує на постійну роботу са-
дівника в Севастопольський 
парк. Офіційне працевлашту-
вання. Бажаний досвід робо-
ти з електроінструментами. 
Рівень заробітної плати 8 000 
грн. зі стабільною виплатою 
2 рази на місяць. Графік ро-
боти 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 за-
прошуємо в дружний колек-
тив! ЗП від 10 тис. в тиж-
день. Виплати щодня. Зручний 
графік відвідування. Робо-
та є завжди! Надаємо жит-
ло. тел. +38(068)504-31-91, 
+389(097)395-16-21.

Викладач (методи навчан-
ня), з/п 7000 грн., планує та 
здійснює навчання з ураху-
ванням специфіки предмету 
(за напрямком - торгівельна 
діяльність, комерційна діяль-
ність та ІТ-технології), який 
викладає. проводить уроки та 
інші заняття в закріплених за 
ним за розподілом навчаль-
ного навантаження групах, 
забезпечує під час занять 
порядок і дисципліну. Несе 
відповідальність за якість на-
вчання, Забезпечує належний 
рівень викладання дисциплін 
відповідно до навчальних про-
грам, дотримується вимог 
стандарту професійно-технічної 
освіти. Додаткова інформація 
за телефоном: (056)7349459.

МЕДИЦИНА

Головна медична сестра, 
з/п 8500 грн., первинна ме-
дико-санітарна допомога на 
засадах сімейної медицини, 
додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Завідувач аптеки (аптечно-
го закладу), з/п 10000 грн., 
Обов’язково мати кваліфіка-
ційну категорію: «Організація 
та управління фармацією». 
Організація та контроль за 
забезпеченням відділень та 
кабінетів лікарні медикамента-
ми. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.

Провізор, з/п 6000 грн., здій-
снення роздрібної торгівлі 
лікарськими засобами та виро-
бами 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 дієтич-
ного харчування, з/п 7500 
грн., організація раціонального 
харчування, складання меню, 
контроль за якістю продуктів та 
страв. Додаткова інформація за 
телефоном: (056)7349459.

ОБЩЕПИТ

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

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

 ВАКАНСІЇ цеНтру зАйНятоСтІ

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

ÔÀÕ²ÂÖ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÂÈÊËÀÄÀ×²

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ
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ÐÎÁÎÒÀ
ТРАНСПОРТ

Водій навантажувача, з/п 
10000 грн., довідка за телефо-
ном: (056)7349659.

Водій тролейбуса, з/п 15000 
грн., пасажирські перевезен-
ня, довідка за телефоном: 
(056)7349659.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Головний теплотехнік, з/п 
15000 грн., Робота з котлами 
по виробництву теплової енер-
гії, вміння працювати за зва-
рювальною технікою. Знання 
теплового обладнання. Зварю-
вання. Додаткова інформація за 
телефоном:(056) 7349660.

Електромонтер станцій-
ного радіотелевізійного 
устаткування, з/п 7245 грн. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (056)7349459.

Контролер енергонагля-
ду, з/п 7810 грн., виконання 
контрольного огляду засобів 
обліку, надання попереджен-
ня про припинення розподілу 
електричної енергії спожива-
чам, які мають заборгованість 
за електричну енергію чи за 
розподіл електричної енергії. 
телефонувати (056)7349459.

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

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Поліцейський (за спеціаліза-
ціями), з/п 9500 грн., поліцей-
ський батальйону конвойної 
служби. Конвоювання осіб 
взятих під варту. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(056)7349459.

Садівник, з/п 7000 грн., по-
стійна робота у Севастополь-
ському 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 інфор-
мацією за кожною із наве-
дених вакансій звертатися 
за телефоном (05693)7-
50-74, (068)964-00-38.

Бухгалтер, з/п 11440 грн. 
Робота пов’язана з бюджетною 
сферою: нарахування заробіт-
ної плати, робота з основними 
засобами, малоцінні, швидкоз-
ношувальні предмети, вироб-
ничими запасами, ведення ме-
моріально-ордерної системи, 
баланс, фінансові результати, 
звітність у фонди (казначейська 
служба, податкова інспекція, 
статистика).

Бухгалтер, з/п 8000 грн. 
Робота пов’язана з веденням 
первинного бухгалтерського 
обліку, складання звітів.

Бухгалтер, з/п 4750 грн. 
Робота пов’яана з веденням 
первинної документації, робо-
та з програмою 1С версія 8, 
впевнений користувач Word, 
Exel, знання бухгалтерських 
рахунків.

Вантажник, з/п 6486 грн. 
Робота пов’язана з погрузкою 
сміття в автомобіль та при-
биранням  майданчиків біля 
сміттєвих контейнерів.

Вантажник, з/п 4800 грн. 
Робота пов’язана із заван-
таженням-розвантаженням 
автотранспорту, переміщення 
вантажів по території заводу, 
дотриманням техніки безпеки.

Водій автотранспортних 
засобів, з/п 4723 грн. Пере-
везення підопічних пансіонату 
каретою швидкої допомоги 
(автомобіль марки УАЗ).

Водій автотранспортних 
засобів, з/п 13000 грн. Робота 
пов’язана із перевезенням ван-
тажів, сільськогосподарської 
продукції, виконання робіт зі 
щоденного технічного обслуго-
вування автотранспортного за-
собу. Автомобілі: КАМАЗ, ГАЗ.

Водій автотранспортних 
засобів, з/п 4800 грн., Робо-
та пов’язана із перевезенням 
вантажів по території України. 
Роз’їзний режим роботи з ви-
платою добових на відряджен-
ня, управління причіпом. Водій 
категорії Е.

Водій автотранспортних 
засобів, з/п 9000 грн. Робота 
пов’язана із транспортуванням 
робітників ПК «Голубівський» із 

населених пунктів: с.Голубовка, 
Новостепановка, Герасимовка.

Водій автотранспортних 
засобів, з/п 8000 грн. Пере-
везення будівельних матеріалів 
для ремонту доріг автомобілем 
марки DAF, відрядження по 
Дніпропетровській області.

Водій навантажувача, з/п 
8500 грн. Робота пов’язана  з 
керуванням навантажувачем 
(наявність документів  на право 
керування навантажувачем)  та 
навантажувальними механіз-
мами і пристосуваннями, за-
безпеченням безперебійної їх 
роботи, з забезпеченням збе-
реження сировини та продукції 
при проведені навантажуваль-
но-розвантажувальних робіт.

Економіст з бухгалтер-
ського обліку та аналізу 
господарської діяльності, 
з/п 6000 грн. Робота пов’язана 
із веденням бухгалтерського і 
податкового обліку, складання 
бухгалтерської, статистичної 
та податкової звітності. До-
свід роботи з бухгалтерською 
програмою 1С 8.2. Впевнений 
користувач ПК, Excel.

Електрик дільниці, з/п 9000 
грн. Робота пов’язана з обслу-
говуванням і ремонтом техно-
логічного обладнання об’єктів, 
що не належать до основного 
виробництва (зовнішня служ-
ба), група допуску по електро-
безпеці не нижче четвертої. 
При виникненні виробничої 
необхідності можливо виконан-
ня функцій  електромеханіка 
очисних споруд.

Електрик дільниці, з/п 12000 
грн. Робота пов’язана з об-
слуговуванням та ремонтом 
електрообладнання у багато-
квартирних будинках.

Електрогазозварник, з/п 
4723 грн. Виконання зварю-
вальних робіт.

Електрогазозварник, з/п 
8110 грн. Робота пов’язана зі 
зварюванням різної складності 
та технічним обстеженням об-
ладнання.

Електромеханік дільни-
ці, з/п 10000 грн. Робота 
пов’язана з обслуговуванням 
та ремонтом технологічного 
обладнання (очисні споруди). 
Бажаний досвід роботи на ана-
логічній 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 .

Інженер з охорони праці, 
з/п 7654 грн., Робота пов’язана 
із розробленням планів і за-

ходів по охороні праці, техніки 
безпеки і санітарно-оздоров-
чим заходам по виробничих 
підрозділах. Контролювати 
своєчасне проведення первин-
ного, періодичного інструктажа 
з техніки безпеки, та своєчасне 
проведення періодичних медо-
глядів працівників підприєм-
ства.

Касир торговельного залу, 
з/п 4730 грн. Робота пов’язана  
з первинними документами(то-
варні накладні), знання касової 
дисципліни.

Касир торговельного залу, 
з/п 6300 грн. Робота пов’язана 
із вічливим обслуговуванням 
покупців на касі. Виконувати 
стандарти компанії. Прийма-
ти готівкові грошові кошти, 
проводити розрахунок по пла-
стикових картках. Активність, 
комунікабельність, вічливість.

Кухар, з/п 4723 грн., Робота 
пов’язана із якісним і своєчас-
ним приготуванням страв із 
доброякісних продуктів харчу-
вання згідно правил ворибничої 
санітарії, неухильно дотримува-
тись технології їх приготування, 
вміння користуватись кухонним 
обладнанням, дотримуватись 
техніки безпеки і протипожеж-
ного захисту та норм охорони 
праці.

Лікар загальної практи-
ки-сімейний лікар, з/п 
5087 грн. Робота пов’язана із 
знанням основ законодавства 
України про охорону здоров’я, 
нормативні документи, правові 
аспекти, основні показники 
здоров’я населення, загальні 
питання організації надання 
медичної допомоги населенню, 
організацію роботи амбулатор-
но-поліклінічних та лікарняних 
закладів, швидкої та невідклад-
ної допомоги, нормальну та 
патологічну анатомію, дитячу 
анатомію і фізіологію у різні 
вікові періоди, фізіологію і па-
тологію вагітності, пологів.

Майстер з ремонту транс-
порту, з/п 12000 грн.  Робота 
пов’язана з ремонтом мототех-
ніки (мотоблоки, культіватори, 
мотокоси). Обов’язково досвід 
роботи з ремонту мототехніки 
3-5 років. Знання ПК обов’яз-
кове.

Машиніст автогрейдера, 
з/п 8000 грн. Робота пов’язана 
з ремонтом доріг.

Машиніст екскаватора, з/п 
10080 грн. Робота пов’язана 
із завантаженням сміття в ав-
томобіль.

Машиніст екструдера, з/п 
5000 грн. Робота пов’язана із 

екструдером (подрібнювач) 
на виробництві, підготовкою 
сировини до подрібнення, 
дотриманням техніки безпеки.

Менеджер (управитель) 
із збуту, з/п 5000 грн. Робо-
та пов’язана із просуванням 
продукції, що випускається, 
вмінням вести переговори при 
укладанні договорів купівлі-про-
дажу, розумінням фінансових 
ризиків, необхідні комерційні 
знання при роботі з підприєм-
ствами, фізичними особами, та 
кінцевим споживачем.

Менеджер (управитель) із 
збуту, з/п 10000 грн. Робота 
пов’язана з продажем запасних 
частин для сільськогосподарсь-
кої техніки (трактори, комбай-
ни). Досвід роботи у сфері про-
дажу. Знання програми 1С.8.

Механік-налагоджуваль-
ник, з/п 5000 грн. Робота 
пов’язана зі станками на ви-
робництві, веденням поточних 
графіків, капітальних та про-
філактичних ремонтів, наявність 
допусків при виконанні робіт 
з механізмами, обладнанням, 
вміння користуватися інстру-
ментом, дотриминням техніки 
безпеки. 

Муляр, з/п 6000 грн. Робота 
пов’язана із кладкою стін, пе-
регородок з цегли, або мілких 
блоків.

Оператор верстатів з про-
грамним керуванням, з/п 
5000 грн. Робота пов’язана зі 
станками ЧПУ (числове про-
грамне керування) на вироб-
ництві, наявністю допуска, 
дотримання техніки безпеки.

Оператор виробничої діль-
ниці, з/п 5000 грн. Робота 
пов’язана із механізмами на 
виробництві, підготовка си-
ровини, дотримання техніки 
безпеки.

Оператор лінії у вироб-
ництві харчової продукції 
(виробництво сухого глю-
тену), з/п 7000 грн. Робота 
пов’язана з розпакуванням 
яєчної тари з піддонів, поста-
новкую яєчної тари на  транс-
портувальну лінію, миттям тари 
та піддонів. Робота з рухомими 
механізмами. Пунктуальність, 
фізична активність, вміння пра-
цювати стресових ситуаціях.

Охоронник, з/п 5100 грн. 
Робота пов’язана із охороною 
підприємства, обслуговуванням 
прохідної, реєстрацією ван-
тажів, веденням книги обліку, 
дотриманням техніки безпеки.

Охоронник, з/п 6400 грн. Ро-
бота пов’язана  з підтриманням 
правопорядку на вулицях міста 
(патрульно-постова служба), 
тривале перебування на ногах 
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(витривалість). Вічливе та то-
лерантне відношення до право-
порушників. Володіти поняттям 
кваліфікацій правопорушень, 
Дотримання виконавчої дис-
ципліни. Графік роботи доба 
через три.

Охоронник, з/п 5100 грн. 
Робота пов’язана із охороною 
підприємства, обслуговуванням 
прохідної, реєстрацією ван-
тажів, веденням книги обліку, 
дотриманням техніки безпеки.

Підсобний робітник, з/п 
4800 грн. Робота пов’язана із 
підготовкою сировини на ви-
робництві, дотримання санітар-
них та технологічних норм, 
прибирання території заводу, 
дотримання техніки безпеки.

Підсобний робітник, з/п 
4750 грн., Виконання про-
стих завдань, не вимагається 
наявність спеціальних знань, 
можливе перебування на ногах, 
робота у складах, на мехтоку, 
на закритій території.

Підсобний робітник, з/п 
4723 грн. Прибирання придо-
рожної смуги. Тривале пере-
бування на ногах. Робота біля 
рухомих механізмів. Шум, пил.

Підсобний робітник, з/п 
4723 грн. Робота пов’язана з 
нарізкою та пакуванням готової 
продукції.

Пожежний-рятувальник, 
з/п 9000 грн. бота пов’язана із 
оперативними виїздами на га-
сіння пожеж, рятування людей, 
надання допомоги населенню.

Прибиральник службових 
приміщень, з/п 4723 грн. Ро-
бота пов’язана з прибиранням 
кабінетів, коридорів та санвуз-
лів школи.

Прибиральник службових 
приміщень, з/п 4730 грн. Ро-
бота  пов’язана з прибиранням 
службових приміщень  площею 
200 кв.м.

Провізор, з/п 4730 грн. Робо-
та пов’язана з контролем над-
ходження лікарських засобів. 
Знання ведення первинних 
документів , товару, касової 
дисципліни.

Провізор, з/п 5000 грн. Про-
даж лікарських засобів, кон-
троль термінів придатності, 
дотримання фармацевтичного 
порядку і санітарного порядку, 
забезпечення цілісності і умов 
зберігання фармацевтичних 
препаратів.

Робітник з догляду за тва-
ринами, з/п 4723 грн. Ро-
бота пов’язана з доглядом за 

великою рогатою худобою, 
годівлею, напуванням, вичист-
кою стійл.

Робітник з комплексного 
прибирання та утримання 
будинків з прилеглими 
територіями, з/п 4723 грн. 
Робота пов’язана з прибиран-
ням тваринницьких приміщень 
та прилеглої до них території.

Сестра медична, з/п 4723 
грн. Проведення ін’єкцій, 
вимірювання тиску підопічним 
за призначенням лікаря.

Сестра медична, з/п 4800 
грн. Робота пов’язана із кон-
тролюванням санітарного стану 
приміщень та ділянки дитя-
чого садка. Щодня складати 
меню-розкладку на підставі 
примірного 10 - денного меню, 
здавати в бухгалтерію.

Сестра медична, з/п 4723 
грн. Робота пов’язана із на-
данням допомоги хворим ста-
ціонару.

Слюсар із складання мета-
левих конструкцій, з/п 6000 
грн. Робота пов’язана із скла-
данням металевих конструкцій 
при виконанні будівельних 
робіт.

Слюсар-ремонтник, з/п 
5000 грн. Робота пов’язана 
зі станками на виробництві, 
веденням поточних графіків, 
капітальних та профілактичних 
ремонтів, наявність допусків 
при виконанні робіт з механіз-
мами, обладнанням, вміння 
користуватися інструментом, 
дотриминням техніки безпеки.

Сортувальник (пакуваль-
ник) теплоізоляційних ви-
робів, з/п 4800 грн. Робота 
пов’язана із підготовкою си-
ровини на виробництві, до-
тримання санітарних та тех-
нологічних норм, прибирання 
території заводу, дотримання 
техніки безпеки.

Соціальний робітник, з/п 
4723 грн. Робота пов’язана з 
наданням соціально-побутових 
послуг.

Тваринник, з/п 4723 грн. До-
гляд за тваринами.

Технік-лаборант, з/п 8100 
грн. Робота пов’язана з про-
веденням аналізу комбікорму з 
метою визначення його хімічно-
го складу, а також проведенням 
відбіру проб вхідної сировини.

Тракторист, з/п 7000 грн. 
Виконання робіт пов’язаних з 
ремонтом доріг.

Тракторист, з/п 4723. Вико-
нання тракторних робіт.

Тракторист, з/п 6500 грн., 
Робота пов’язана з перевезен-
ням матеріалів, покос трави, 
фрезування дорожного покрит-
тя, ремонт техніки.

Тракторист-машиніст сіль-
ськогосподарського (лісо-
господарського) виробни-
цтва, з/п 18000 грн. Робота 
пов’язана із виконанням сіль-
ськогосподарських робіт згідно 
вимог агротехніки, а також 
виконувати технічне обслуго-
вування тракторів.

Фармацевт, з/п 5000 грн. 
Продаж лікарських засобів, 
контроль термінів придатності, 
дотримання фармацевтичного 
порядку і санітарного порядку, 
забезпечення цілісності і умов 
зберігання фармацевтичних 
препаратів.

Фармацевт, з/п 4730 грн. 
Робота пов’язана з реаліза-
цією лікарських засобів, вміння 
працювати з первинною доку-
ментацією, товаром, знання 
касової дисципліни.

Фельдшер ветеринарної 
медицини, з/п 4723 грн. 
Робота пов’язана з оглядом та 
лікуванням тварин, 0,5 ставки.

Штукатур, з/п 6000 грн. Ро-
бота пов’язана із виконанням 
штукатурних робіт.

Кам’янський міський 
центр зайнятості 

Енергетик, з/п 10000 грн., 
забезпечує енергопостачання 
будівельних об’єктів, підсобних 
виробництв і обслуговуючих го-
сподарств та інше, кваліфікація 
«Електроенергетика, електро-
техніка та електромеханіка».  
Додаткова інформація за теле-
фоном: (067)0059454.

Прибиральник службових 
приміщень, з/п 4723 грн., 
підтримує порядок в службових 
приміщеннях та інше. Додатко-
ва інформація за телефоном: 
(067)0059454.

Слюсар з ремонту сільсь-
когосподарських машин та 
устаткування, з/п 7000 грн.,  
ремонтує, складає, регулює і 
випробовує на стендах складні 
агрегати і вузли сільськогоспо-
дарських машин, комбайнів та 
тракторів, та інше. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(067)0059454.

Криворізький міський 
центр зайнятості

Електрогазозварник, з/п 
13952 грн. Зварювальні роботи, 
різання та ручне зварювання 
на півавтоматичних та на авто-
матичних машинах. Додаткова 
інформація за телефоном: 
(097)829-26-28.

Машиніст екскаватора од-
ноковшового, з/п 18585 грн. 
Розробка грунтів при влашту-
ванні виїмок і насипів, траншей 
для підземних комунікацій. 
Додаткова інформація за теле-
фоном: (097)829-26-29.

Синельниківська  місь-
крайонна філіі Дніпро-
петровського ОЦЗ

Пробовідбірник, з/п 6212 
грн. Відбирає проби зернових 
культур, які приходять на збері-
гання, виконує розважування, 
квартування, скорочення, пе-
реміщення, розподіл проб у 
пакети. Додаткова інформація 
за телефоном: (0566)343614.

Покровська міська 
філія Дніпропетровсь-
кого ОЦЗ 

Головний бухгалтер, з/п 
14000 грн., ведення докумен-
тації з бухгалтерського обліку, 
робота з казначейством. Довід-
кова інформація за телефоном: 
+38(05667)6-58-92.

П’ятихатська районна 
філія Дніпропетров-
ського ОЦЗ

За більш детальною ін-
формацією за кожною із 
наведених вакансій звер-
татися за телефоном 
+38(05651)3-06-56.

Вчитель-реабілітолог, з/п 
6500 грн. Здійснювати ре-
абілітаційні заходи з метою 
усунення, припинення або 
зменшення болю, відновлення 
функцій організму. Досягнення 
нормального рівня здоров’я.

Вчитель-дефектолог, з/п 
6500 грн. Проводити діагнос-
тичну оцінку навчальної діяль-
ності дитини з особливими 
освітніми потребами.

Вчитель-логопед, з/п 6500 
грн. Вести заняття з учнями по 
вправленню дефектів усної та 
пісенної мови.

Вчитель-логопед, з/п 6500 
грн. Вести заняття з учнями по 
вправленню дефектів усної та 
пісенної мови.
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Бухгалтер, з/п 4723 грн. 
Нараховувати заробітну плату, 
вести бухгалтерський облік.

Електрогазозварник, з/п 
4800 грн. Виконання автома-
тичного або напівавтоматично-
го зварювання.

Електрик дільниці, з/п 4800 
грн. Забезпечення енергопо-
стачання до приміщень.

Фармацевт, з/п 4723 грн. 
Забезпечувати населення та 
лікувально-профілактичні за-
клади лікарськими засобами 
та іншими товарами медичного 
призначення.

Провізор, з/п 4723 грн. За-
безпечувати населення та лі-
кувально-профілактичні закла-
ди лікарськими засобами та 
іншими товарами медичного 
призначення.

Дніпровська районна 
філія Дніпропетров-
ського ОЦЗ

Шеф-кухар, з/п 6000 грн., 
участь у складанні меню, при-
готування гарячих і холодних 
страв. Постійний контроль 
за технологією приготуван-
ня їжі, нормами закладання 
сировини та додержанням 
санітарних правил, місце робо-
ти смт. Слобожанське. Довідко-
ва інформація за телефоном: 
(056)7537454.

П а в л о г р а д с ь к и й 
МРЦЗ

Фрезерувальник, з/п 8200 
грн., фрезерує складні деталі і 
інструмент на горизонтальних 
і вертикальних фрезерних вер-
статах, виконує одночасне об-
роблення декількох нескладних 
деталей набором спеціальних 
фрез та інше. Наявність 4-5 
розряду, додаткова інформація 
за телефоном: (0563)269516.
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