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ÐÎÁÎÒÀ

05.08.2020 - 11.08.2020

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

ÎÕÎÐÎÍÖ²Â

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

Ðàáîòíèêà
ïî áëàãîóñòðîéñòâó
067-611-13-23

Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò:
óäîáíûé ãðàôèê ðàáîòû 3\3 (ñ 06:00 äî 18:00)
áåñïëàòíûå îáåäû, ç/ï 480 ãðí. â ñìåíó
è âñåãäà ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà

Êðóïíîé êåéòåðèíãîâîé êîìïàíèè
òðåáóþòñÿ

Ïîâàð ãîðÿ÷åãî öåõà
Ïåêàðü
Ïîìîùíèê ïåêàðÿ
ðàéîí ÒÐÖ Íàãîðêà

(099)742-21-27, (096)626-04-02
Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÇÅÐÍÎÂÎÇÀ
æèëüå è ïèòàíèå áåñïëàòíî

òåë. 067-568-48-50

Âèðîáíè÷îìó ï³äïðèºìñòâó, ùî çíàõîäèòüñÿ
â ñ.ì.ò. Iëàð³îíîâå, ïîòð³íáí³:

ÌÅÕÀÍIÊ ÖÅÕÓ
ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÞÑÀÐ-ÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀËÜÍÈÊ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ËIÍII
ÓÊËÀÄÀËÜÍÈÊ-ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ
ÏIÄÑÎÁÍÈÉ ÐÎÁÒIÍÈÊ ãðàôiê ðîáîòè çìiííèé
ñ.ì.ò. Iëàðiîíîâå, âóë. Öåíòðàëüíà, 12/14

òåë. (095)636-56-76

ßê³ñòü ãàðàíòîâàíî!

Íà ïîñò³éíó ðîáîòó çàïðîøóºìî:

ÎÏÅÐÀÒÎÐ²Â Ë²Í²¯

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

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

çàðîá³òíà ïëàòà â³ä 10000 ãðí.

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³:

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

Ñëþñàð ç ðåìîíòó âàíòàæíèõ

Ìè ïðîïîíóºìî: çðó÷íèé ãðàô³ê, ñîö³àëüíèé ïàêåò,
ãàðÿ÷³ îá³äè, ñïåöîäÿã

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèê

Òåë.: (056)373-93-41, (067)566-95-52

ãðàôiê ðîáîòè: 07:30-17:30
ìiñöå ðîáîòè: ì. Ïiäãîðäíå
Äíiïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü

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

Âèðîáíè÷î-êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó
òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

ÑËÞÑÀÐÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀËÜÍÈÊ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ËIÍII
ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÕÀÐ×ÎÂÈÕ
ÏÐÎÄÓÊÒIÂ (×ÎËÎÂIÊÈ)

òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

Îïûò ðàáîòû íå òðåáóåòñÿ
Ìû ãàðàíòèðóåì:
âûñîêóþ ç/ï áåç çàäåðæåê
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî ñ 1-ãî äíÿ
ñïåöîäåæäó çà ñ÷åò êîìïàíèè
êîìôîðòíîå ðàáî÷åå ìåñòî, ðàçâîçêó

067-443-32-52

050-489-77-93

êàòåãîð³¿ Å,Ñ
íà ñàìîñêèä

на аптечный склад

(097)788-04-12, (050)706-18-00

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ:

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖI
ÄÂIÐÍÈÊÈ
з/п 5500 грн. за 15 змін,

(096)228-65-85

Âîä³é

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

ç äîñâiäîì ðîáîòè

своєчасна виплата з/п
територіально  вул.Андрія Фабра

ÇÂÀÐÞÂÀËÜÍÈÊ
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ
ì.Äíiïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

àâòî âiä 15 òîíí òà ñïåöòåõíiêè

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿
Ðîáîòà ïî ì. Äí³ïðî
òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáë.
äçâîíèòè ïí-ïò ç 9.00 äî 18.00

098-970-94-05

Ðåñòîðàííîãîòåëüíîìó êîìïëåêñó
ïîòð³áí³

Êóõàð-ìàíãàëüíèê
Áàðìåí
Îôiöiàíò
Òåñëÿð

òåë. 097-776-87-90

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë
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www.t-rezerv.dp.ua
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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
â îôèñ
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

Ïðåäïðèÿòèþ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè òðåáóþòñÿ
ñîòðóäíèêè ñëåäóþùèõ
ñïåöèàëüíîñòåé:

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ
ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

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

ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ

²ÍÆÅÍÅÐÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ

çâàðþâàëüíîãî êîëåäæó
çà ñïåöiàëüíiñòþ “Êîíòðîëü ÿêîñò³
ìåòàë³â ³ çâàðíèõ ç`ºäíàíü”

Ì³ñöå ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß
â îô³ñ
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ÄËß ÌÎËÎÄ²
ВИПУСКНИК зварювального
коледжу за спецiальнiстю “Контроль якості металів і зварних
з`єднань”, місце роботи: с.м.т.
Самарівка, тел.+38(0562)3606-18, +38(067)522-26-47,
телефонувати: пн.-пт., з 9.00
до 18.00.
Енергійні молоді люди на
шатківницю капусти на складі,
повна зайнятість, з/п 62 грн./
год, тел.+38(066)848-76-29,
+38(093)114-13-11.
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.
Робота для молодих спеціалістів. Дохідно. Перспективно, тел.+38(050)342-44-53,
+38(096)342-24-63.

Ì³ñöå ðîáîòè: æ/ì Òîïîëÿ, 1

Îïëàòà âûñîêàÿ, ðàéîí àýðîïîðòà

Äçâîíèòè ïí-ïò, ç 9.00 äî 18.00

Òåë. (067)563-77-75

òåë. (0562) 36-06-18,
067-522-26-47

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:

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

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ
òà ÄÂ²ÐÍÈÊ²Â
з/п 4500 грн. за 15 змін,
територіально  вул.Тополина
та вул. Кондратюка

òåë. (067)507-94-95

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ
ÐÎÁÎ×I
ÍÀ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÎ
ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò

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

Робота для молоді. Офіційно. П’ятиденка. Кар’єрне
зростання, тел.+38(050)62694-32, +38(097)340-37-24.
Робота, підробіток в офісі
для студентів. Навчаємо, тел.+38(098)732-80-41,
+38(095)243-44-68.
Сотрудники на аптечный
склад, место работы: Левый
берег, о/р не требуется, высокая з/п без задержек, официальное трудоустройство, соцподдержка за счет компании,
комфортное рабочее место,
развозка, тел.+38(067)44332-52.

Ñòóäèÿ âîñòî÷íîãî òàíöà îáúÿâëÿåò íàáîð
â äåòñêèå è âçðîñëûå ãðóïïû
äëÿ íà÷èíàþùèõ
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ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÐÎÁÎÒÀ
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.
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ÂÈÊËÀÄÀ×²

В автошколу, інструктор з
водіння, д/р не обов`язковий,
стаж водіння від 7 років. Робота
на авто підприємтва. Офіційне
оформлення. З/п від 9000 грн.,
тел.+38(098)104-06-45.
Підробіток 3-4 години.
Спеціаліст по персоналу з досвідом роботи в освіті. Оплата
до 400 грн. в день. Виплати
щотижневі, тел.+38(067)63320-88, +38(050)478-74-76.
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Сотрудники на аптечный
склад, место работы: Левый
берег, о/р не требуется, высокая з/п без задержек, официальное трудоустройство, соцподдержка за счет компании,
комфортное рабочее место,
развозка, тел.+38(067)44332-52.

Òàíåö çäîðîâüÿ, ëþáâè è ìàòåðèíñòâà
ïð. Ãàãàðèíà | æ/ì Ëåâîáåðåæíûé-3
òåë.(067)381-47-77, Viber (095)868-44-67
Â çàâîäñêóþ ñòîëîâóþ
íà ç-ä Ïåòðîâñêîãî òðåáóåòñÿ

òðåáóþòñÿ

ÇÀÊÐÎÉÙÈÊÈ
ðàáîòà ñ íàñòèëàìè,
îïûò ðàáîòû îáÿçàòåëåí,
çàãðóæåííîñòü ðàáîòîé
ÊÐÓÃËÎÃÎÄÈ×ÍÀß

ÏÎÂÀÐ
ÌßÑÍÎÃÎ ÖÅÕÀ

òðåáóåòñÿ

ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÊ

ç/ï 12000 ãðí.

(ìîéêà ãðóçîâûõ àâòî)
Ëåâûé áåðåã

www.mw-brothers.com.ua

(097)303-34-34
(095)235-72-35

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó "ÂÎ ÏÌÇ”
í à ï î ñ ò ³ é í ó ð î á î òó

³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà

ïîòð³áí³

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

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

òåë. 067-210-76-36

ð-í ðàáîòû: Ëåâîáåðåæíûé - 3

097-558-93-83

Помощник руководителя, в офис, г. Днепр, тел.+38(099)662-46-65,
+38(066)808-05-22.
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ÔÀÕ²ÂÖ²

ВИПУСКНИК зварювального
коледжу за спецiальнiстю “Контроль якості металів і зварних
з`єднань”, місце роботи: с.м.т.
Самарівка, тел.+38(0562)3606-18, +38(067)522-26-47,
телефонувати: пн.-пт., з 9.00
до 18.00.
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 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.
www.t-rezerv.dp.ua

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

МІЖНАРОДНИЙ РІЕЛТОРСЬКИЙ БІЗНЕС
«KVADRATGROUP» ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ МЕНЕДЖЕРІВ З ПРОДАЖУ, з/п
24 000 грн., професійна підготовка за рахунок
компанії, офіс в центрі,
подзвонити: +38(097)08910-10 (HR-менеджер, Валентина).
Потрібен співробітник в
торгівельне представництво. Робота, підробіток,
тел.+38(098)617-93-45.
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ÒÎÐÃ²ÂËß

Особистий помічник керівника в офіс. Дохід до 18 тис.
грн., тел.+38(068)935-97-94,
+38(050)521-43-31.
Продавец-консультант, в
сервісний центр, ПВХ і ДБ,
З/П 520 грн./день, виплата
щотижнева, надається житло, тел.+38(066)848-76-29,
+38(093)114-13-11.
Робота, підробіток
для працівників торгівлі,
тел.+38(097)047-26-16,
+38(050)712-78-51.
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ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Бармен, ресторанно-готельному комплексу, тел.+38(097)77687-90.
Кухар-мангальник, ресторанно-готельному комплексу,
тел.+38(097)776-87-90.
Мойщик посуды-убор щица, тел. +38(066)06678-78, +38(096)096-7878,+38(063)063-78-78.
Офiцiант, ресторанно-готельному комплексу,
тел.+38(097)776-87-90.
Повар мясного цеха, в столовую завода Петровского,
тел.+38(067)210-76-36.
Сотрудники на порезку
филе рыбы, на предприятие
пищевой промышленности,
оплата высокая, район аэропорта, тел.+38(067)563-77-75.
Сотрудники на чистку/
обработку/сортировку
рыбы, на предприятие пищевой промышленности, оплата
высокая, район аэропорта,
тел.+38(067)563-77-75.
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ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

На склад потрібні працьовиті
люди на вакансію: Фасовщик,
з/п висока, виплата раз на тиждень, тел.+38(066)848-76-29,
+38(093)114-13-11.

Робота для людей з вищою
освітою. Без вікових обмежень, тел.+38(095)741-69-42,
+38(098)771-65-25.
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Робота, підробіток.
Повна та часткова зайнятість. Контроль персоналу,
тел.+38(068)233-97-50.

Водитель-замерщик ПВХ
конструкций, з/п от 15 тыс.
грн., тел.+38(066)848-76-29,
+38(093)114-13-11.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

№21(695) 05.08.20-11.08.20

Дробильщик, промышленному, стабильно работающему, предприятию, Левый
берег, район авторынка. Подробности о вакансии по тел.
+38(098)692-76-48.

ÐÎÁÎÒÀ

Рабочий в цех. Промышленное, стабильно работающее,
предприятие. Левый берег,
район авторынка. Подробности
о вакансии по тел.+38(098)69276-48.

Водитель электропогрузчика, промышленному, стабильно работающему, предприятию. Левый берег, район
авторынка. Подробности о
вакансии по тел. +38(098)69276-48.

Водитель, кат. В,
тел.+38(097)092-17-08,
+38(099)178-91-50.

Водій-далекобійник. Без
шкідливих звичок, чесний,
порядний. Досвід роботи
на груз. DAF, Scania, причепи-тенти (штора), двадцятки. Повна зайнятість,
по Україні. Достойна З/П,
тел.+38(095)286-51-99,
пн.-птн. 8:00-16:00, Ірина.

ВОДИТЕЛЬ, кат. Е, С, на
постоянную работу, место
работы: ул.Калиновая, 87,
тел.+38(066)725-91-45.

Укладчик-упаковщик, промышленному, стабильно работающему, предприятию. Левый
берег, район авторынка. Подробности о вакансии по тел.
+38(098)692-76-48.

Водитель, кат. С, Рено 10
тонн, тел.+38(050)71320-04.

Бульдозерист-механик,
Срочно!, с о/р, з/п высокая,
тел.+38(067)577-46-22.

Водій з власним авто, на постійну роботу, з/п від 10 тис.
грн., тел.+38(066)848-76-29,
+38(093)114-13-11.

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

Автокомплексу на ж/м Победа-6 требуется автомойщик, с опытом работы. Зарплата высокая (ставка + %).
Иногородним оплачивается
проезд, тел.+38(095)29242-61, +38(0562)311-625,
+38(0562)362-362.
Автомаляр, на СТО,
тел.+38(050)320-23-10.
Автомойщик на мойку грузовых авто, Левый берег,
тел.+38(097)303-34-34, +38
(095)235-72-35.
Автомойщики, район ул.
Донецкое шоссе-Передовая,
ул. Винокурова. З/п высокая,
тел.+38(095)292-42-65.
В автошколу, інструктор з
водіння, д/р не обов`язковий,
стаж водіння від 7 років. Робота
на авто підприємтва. Офіційне
оформлення. З/п від 9000 грн.,
тел.+38(098)104-06-45.
Водитель зерновоза, СРОЧНО!, фермерскому хозяйству,
тел.+38(067)568-48-50.
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. Е, грузовое авто
с прицепом, тел.+38(097)09217-08, +38(099)178-91-50.

Водій, кат. Е (грузове авто з
причепом), доставка автотранспортом, тел.+38(096)942-3149, +38(066)473-88-54.
Водій-приймальник,
Різчик-вантажник на металолом. Розклеювальники
об’яв. Зарплата висока,
тел.+38(096)872-04-26.
Компании PITLINE требуется автослесарь по замене
масел при АЗС в г.Днепропетровске и области. Обучение,
оформление, соц.пакет, своевременная з/п (ставка + %),
тел.+38(095)292-42-63.
Сборщик-рихтовщик
автомобилей, на СТО,
тел.+38(050)320-23-10.
Слюсар, з ремонту вантажних авто вiд 15 тонн та
спецтехнiки, графiк роботи:
07:30-17:30, мiсце роботи: м.
Пiдгордне Днiпропетровська
область, тел.+38(097)788-0412, +38(050)706-18-00.
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Газорізальник, офіційне працевлаштування, соціальний
пакет, 8-ми годинний робочий
день, 5-днівка, своєчасна оплата, тел. +38 (050)480-28-85.
Газорізальники, потрібні
компанії на постійну роботу. Зарплата та умови роботи при співбесіді, тел.+38(063)798-2073, Олександр.
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).

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

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

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
Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áåí

Ìàéñòåð
ç ðåìîíòó iíñòðóìåíòó
ç/ï âiäðÿäíà äî 15000 ãðí.
(ðàéîí - ïð.Ïåòðîâñüêîãî)

095-878-62-75

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
(ñ íàâûêàìè ýëåêòðîñâàðêè)

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

Âîäèòåëü, êàò. Â
Âîäèòåëü, êàò. Å

ïåðøî¿ êàòåãîð³¿

Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó
ðóõîìîãî ñêëàäó

Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó
äèçåë³â

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

Êîíòðîëåðà

Â îôèñ ã. Äíåïð:

Ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ
Ìåíåäæåð ïî çàêóïêàì
(099)662-46-65, (066)808-05-22

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

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

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

âåðñòàòíèõ òà
ñëþñàðíèõ ðîá³ò

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

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

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

Â ðåêëàìíî-ïðîèçâîäñòâåííóþ
êîìïàíèþ òðåáóþòñÿ

ÌÀÊÅÒ×ÈÊÈ

ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ ç/ï îò 15000 ãðí.

ÍÀÐÓÆÍÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ
î/ð îò 1 ãîäà, ç/ï 12000 +
ïðåìèè, âûïëàòû åæåäíåâíî
òåë. 067-562-76-76

²íæåíåðàêîíñòðóêòîðà

ãðóçîâîå àâòî ñ ïðèöåïîì

099-648-82-40

Водитель электропогрузчика, промышленному, стабильно работающему, предприятию. Левый берег, район
авторынка. Подробности о
вакансии по тел. +38(098)69276-48.

ÏðÀÒ«ÌÅÒÀËÓÐÃÒÐÀÍÑÐÅÌÎÍÒ»
ïðèéìå íà ðîáîòó

Ñâàðùèêà ç/ï îò 12000 ãðí.
Ð-í ðàáîòû:

12-é êâàðòàë

Òåë. îòäåëà êàäðîâ 067-633-26-33

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü
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Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áíi:

Åëåêòðîçâàðíèê òðóá íà ñòàíi
Åëåêòðîçâàðíèê ëèñòiâ òà ñòði÷îê
Øòàáåëþâàëüíèê ìåòàëó
Ìàøèíiñò êðàíó Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë
Ñòðîïàëüíèê
òåë. 050-453-41-52
Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÎÕÎÐÎÍÖ² ÒÎÊÀÐÜ
ÄÈÏ-300
Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

ëåâûé áåðåã

òåë. (067)630-90-40

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

Îïåðàòîð ñòàíêà ëàçåðíîé ðåçêè ñ ×ÏÓ
Ñëåñàðü-ñâàðùèê ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
Ñëåñàðü ïî ñáîðêå ìåòàëëîêîíñòðóêöèé
Ìîíòàæíèê-âûñîòíèê äëÿ ñáîðêè

ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

òåë. 067-950-55-00

ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

íà ñòîÿíêó ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé
ãðàôèê ðàáîòû: ñóòêè/äâîå

ç/ï 11000 ãðí.

ñòîÿíêà íàõîäèòñÿ íà
óë. Äíåïðîñòàëåâñêàÿ

ì/ð - ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî
(ðàéîí àâòîáàçàðà)

òåë. 067-632-46-96

òåë. 096-002-01-10

ÎÎÎ Óêðñïëàâ
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ
ÌÀËßÐ

Ïëàâèëüùèê
ñâèíöîâûõ ñïëàâîâ

Ýëåêòðîìîíòåð

ðåìîíò ïîäúåçäîâ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ
ñòðîéêà, îãîðîä

æ/ì Ñåâåðíûé, ïîëíûé
ñîöèàëüíûé ïàêåò

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ
ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû

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÷îìó ï³äïðèºìñòâó, ùî çíàõîäèòüñÿ
â ñ.ì.ò. Iëàð³îíîâå, ïîòð³íáí³:

ÌÅÕÀÍIÊ ÖÅÕÓ
ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÞÑÀÐ-ÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀËÜÍÈÊ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ËIÍII
ÓÊËÀÄÀËÜÍÈÊ-ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ
ÏIÄÑÎÁÍÈÉ ÐÎÁÒIÍÈÊ ãðàôiê ðîáîòè çìiííèé
ñ.ì.ò. Iëàðiîíîâå, âóë. Öåíòðàëüíà, 12/14

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

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

(066)725-91-45
4

òåë. (095)636-56-76
Відкрита вакансія:

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖI
з/п 5000 грн.
за 15 змін
територіально 
вул. Новокримська

òåë. (095) 492-34-02

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).
Електрозварник листiв та
стрiчок, компанії з виробництва і збуту металопрокату,
місце роботи: 12-ий квартал,
тел.+38(050)453-41-52.
Електрозварник труб на
станi, компанії з виробництва і збуту металопрокату,
місце роботи: 12-ий квартал,
тел.+38(050)453-41-52.
Електрозварювальник, з
досвiдом роботи, графiк роботи: 07:30-17:30, мiсце роботи:
м. Пiдгордне Днiпропетровська
область, тел.+38(097)788-0412, +38(050)706-18-00.
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)730-70-71,
+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).
Заготовщики, сапожники в
обувной цех, тел.+38(097)51779-96.
ЗАКРОЙЩИКИ, работа с
настилами, опыт работы обязателен, загруженность работой
КРУГЛОГОДИЧНАЯ, з/п 12000
грн., р-н работы: Левобережный-3, тел.+38(097)558-93-83,
www.mw-brothers.com.ua.
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.
Майстер з ремонту iнструменту, з/п вiдрядна до 15000
грн., район - пр. Петровського,
тел. +38(095)878-62-75.
Машинiст крану, компанії з
виробництва і збуту металопрокату, місце роботи: 12-ий квартал, тел.+38(050)453-41-52.
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.
www.t-rezerv.dp.ua

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

Слесарь-сварщик металлоконструкций,
тел.+38(067)950-55-00.

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

Слюсар з ремонту дизелів,
повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце роботи
– Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.

Оператор лiнiї, графiк роботи змiнний, с.м.т. Iларiонове, вул. Центральна, 12/14,
тел.+38(095)636-56-76.
Оператор станка лазерной
резки с ЧПУ, тел.+38(067)95055-00.
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,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
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)37393-41, +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, !, ж/м Северный,
полный социальный пакет,
тел.+38(050)321-36-38.
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.
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)633-26-33.
Слесарь по сборке металлоконструкций,
тел.+38(067)950-55-00.
Слесарь-ремонтник,
(с навыками электросварки), доставка транспортом,
тел.+38(096)942-31-49,
+38(066)473-88-54.

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.
Слюсар, з ремонту вантажних авто вiд 15 тонн та
спецтехнiки, графiк роботи:
07:30-17:30, мiсце роботи: м.
Пiдгордне Днiпропетровська
область, тел.+38(097)788-0412, +38(050)706-18-00.
Слюсарі-ремонтники,
відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»:
вул. Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
Слюсар-налагоджувальник, графiк роботи змiнний,
с.м.т. Iларiонове, вул. Центральна, 12/14, тел.+38(095)636-5676.
Слюсар-ремонтник з навичками електрозварювання, доставка автотранспортом, 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
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізька,
22, каб.14, тел. +38(0562)3367-01, +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
Столяр, Срочно!, место работы: ул. Нижнеднепровская, 1
(Агросоюз), бесплатная доставка, своевременная зарплата,
тел.+38(099)648-82-40.
Стропальник, компанії з виробництва і збуту металопрокату, місце роботи: 12-ий квартал, тел.+38(050)453-41-52.
Стропальник, офіційне працевлаштування, соціальний
пакет, 8-ми годинний робочий
день, 5-днівка, своєчасна оплата, тел. +38(050) 480-28-85.
Токарь, доставка транспортом, 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.
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Токарь-расточник, з/п от
15000 грн., р-н работы: 12-й
квартал, тел.+38(067)633-2633.
Укладальник-пакувальник,
графiк роботи змiнний, с.м.т.
Iларiонове, вул. Центральна,
12/14, тел.+38(095)636-56-76.
Фрезеровщик, з/п от 15000
грн., р-н работы: 12-й квартал,
тел.+38(067)633-26-33.
Штабелювальник металу, компанії з виробництва
і збуту металопрокату, місце роботи: 12-ий квартал,
тел.+38(050)453-41-52.
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.
Электромеханик, з/п от
15000 грн., р-н работы: 12-й
квартал, тел.+38(067)633-2633.
Электромонтер, Срочно!, ж/м
Северный, полный социальный
пакет, тел.+38(050)321-36-38.
Зварювальник, виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!, м.Днiпро, вул.
Океанська, 4, тел.+38(050)48977-93.
Оператор лінії виробництва харчових продуктів
(чоловіки), виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!, м.Днiпро, вул. Океанська, 4, тел.+38(050)489-77-93.
Слюсар-налагоджувальник, виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!,
м.Днiпро, вул. Океанська, 4,
тел.+38(050)489-77-93.
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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)809-19-35.
Подсобный рабочий (стройка, огород), возможна работа для пенсионера, тел.
+38(067)809-19-35.
Робітники будівельних
спеціальностей: зварювальники, бетонщики, каменщики. З/П від 75 грн./
година. Житло надаємо,
тел.+38(068)101-80-80.
Сантехники, (на ремонт
подъездов), возможна работа для пенсионера, тел.
+38(067)809-19-35.
№21(695) 05.08.20-11.08.20
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ОХОРОНЦІ, в хоронну 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.
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
пілприємству, графік роботи
– подобово і вахтовим методом, тел.+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08.

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.
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.
Двірники, з/п 4500 грн. за
15 змін, територіально – вул.
Тополина та вул. Кондратюка,
тел.+38(067)507-94-95.
Двірники, Терміново!, з/п
5500 грн. за 15 змін, своєчасна виплата з/п, територіально – вул. Андрія Фабра,
тел.+38(096)228-65-85.
Дворник, Срочно!, на постоянную работу, в ОСМД,
тел.+38(096)196-4716, +38(050)081-01-01.

Охоронці. Графік цілодобовий, нічний, п’ятиденка,
тел.+38(067)613-50-05.

Допоможу створити особистий фінансовий
бізнес, тел.+38(050)72694-17, +38(097)468-95-43,
+38(093)149-68-60.

Охоронці. Терміново! Вакансій багато. Графік роботі:
вахта, доба/дві, нічні зміни. З/п
своєчасно, тел.+38(067)56694-50, +38(099)383-54-26.

Енергійні молоді люди на
шатківницю капусти на складі,
повна зайнятість, з/п 62 грн./
год, тел.+38(066)848-76-29,
+38(093)114-13-11.

Охранник на стоянку грузовых
автомобилей, график работі:
сутки/двое, стоянка находится на ул. Днепросталевская,
тел.+38(067)632-46-96.

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.

Сторож: чоловік до 60 років,
Лівий берег, тел.+38(067)63621-90.
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Водитель-замерщик ПВХ
конструкций, з/п от 15 тыс.
грн., тел.+38(066)848-76-29,
+38(093)114-13-11.
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.
В автошколу, інструктор з
водіння, д/р не обов`язковий,
стаж водіння від 7 років. Робота
на авто підприємтва. Офіційне
оформлення. З/п від 9000 грн.,
тел.+38(098)104-06-45.
Вантажник живчик, 5-тиденка, з 9:00 - 16:00, з/п
12800 грн., виплата щотижнева, тел.+38(066)848-76-29,
+38(093)114-13-11.
Вантажник, виробничо-кондитерському підприємству,
Терміново!, м.Днiпро, вул.
Океанська, 4, тел.+38(050)48977-93.

МАКЕТЧИКИ НАРУЖНОЙ
РЕКЛАМЫ, о/р от 1 года,
з/п 12000 + премии, выплаты
ежедневно, тел.+38(067)56276-76.
Милі чарівні співробітниці запрошуємо в дружний колектив!
ЗП від 30 тис. в МІСЯЦЬ. Виплати щодня. Зручний графік
відвідування. Робота є завжди!
Надаємо житло. 0685043191,
0973951621.
Монтажники вхідних і міжкімнатних дверей, балконів і
вікон, з досвідом роботи, з
власним інструментом і особистим авто, з/п від 15 тис.
грн., тел.+38(066)848-76-29,
+38(093)114-13-11.
Піший кур’єр, доставка документів по місту,
тел.+38(066)848-76-29,
+38(093)114-13-11.
Прибиральниці в гіпермапкет / ТРК «Караван», АНД
р-н. Графік 2/2, 8:00-20.00
або 20.00-8.00. З/П 6000
грн., +38(099)515-54-18.
Прибиральниці в ТЦ, на фудкорт и туалети, двірники, р-н
Підстанції, тел.+38(067)54923-39.

Двірники в ТЦ, на фуд-корт,
р-н Підстанції, тел.+38(067)54923-39.

Тесляр, ресторанно-готельному комплексу, тел.+38(097)77687-90.

Прибиральниці, в ТЦ, р-н
вул.Титова, графіки різні,
дзвоніть +38(067)402-15-71.

ТОКАРЬ, ДИП-300, левый
берег, тел.+38(067)630-90-40.

Двірники в ТЦ, р-н
вул.Титова, графіки
різні,  дзвоніть +38(067)40215-71.
Прибиральниці в офіс, р-н
верх пр. Поля (Кірова), 06.0009.30, тел.+38(068)064-76-65.
ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 4500
грн. за 15 змін, територіально
– вул. Тополина та вул. Кондратюка, тел.+38(067)507-94-95.
ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5000
грн. за 15 змін, територіально – вул. Новокримська,
тел.+38(095)492-34-02.
Прибиральниці, Терміново!,
з/п 5500 грн. за 15 змін, своєчасна виплата з/п, територіально – вул. Андрія Фабра,
тел.+38(096)228-65-85.
Прибиральниця в бутік,
08.30 - 11.00, р-н вул.Титова,
+38(067)214-85-79.
Прибиральниці, підробіток,
+38(067)214-85-79.
Двірники, підробіток,
тел.+38(067)214-85-79.
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 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.
Работник по благоустройству, BARTOLOMEO Best River
Resort, удобный график работы
3/3 (с 06:00 до 18:00), з/п 480
грн./смена, бесплатное питание за счет компании, тел.
+38(067)611-13-23.
Разнорабочие, на предприятие пищевой промышленности,
оплата высокая, район аэропорта, тел.+38(067)563-77-75.
Робота або підробіток.
Від пенсіонера до студента.
Можлива віддалена робота –
on-line. Від 500 грн. в день,
тел.+38(096)259-07-76.
Робота та підробіток для студентів, пенсіонерів та молодих
мам в офісі, тел.+38(095)17504-07.
Робота та підробіток.
Комфортно та прохолодно.
Офіс, тел.+38(063)359-25-26,
+38(098)619-37-85.
Робочі, 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.

www.t-rezerv.dp.ua

Цікава робота. Офіс. Дружний колектив. Дохід до 11500
грн. + премії, тел.+38(068)98248-50, +38(066)558-64-48.
Грузчики, предприятию, з/п
11000 грн., місце роботи – пр.
Богдана Хмельницького (район
автобазару), тел.+38(096)00201-10.
FORTUM TRADE SERVICES
LTD. (reg. nr. 1042783; with
registration address Intershore
Chambers, P.O. Box 4342, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands) hereby notifies that at the
general meeting of shareholders
dated 26th of June, 2020 it was
resolved to liquidate the Company. Creditors’ claims can be
declared within one month from
the moment of publication of this
message at: 33-H Volodymyra
Vernadskoho str. Apt.42, Dnipro,
Ukraine 49027 (liquidator – Andrii
Homza).
VENTURE RESOURCE INVESTMENTS LTD. (reg. nr.
1012795;with registration address Intershore Chambers, P.O.
Box 4342, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands) hereby notifies that at the general meeting of
shareholders dated 30th of June,
2020 it was resolved to liquidate
the Company. Creditors’ claims
can be declared within one month
from the moment of publication
of this message at: Simms Mini
Mall, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands, VG1110 (liquidator
– Paula Ajarie).
Компанія FORTUM TRADE
SERVICES LTD. (Рег. №
1042783; з реєстраційною
адресою Intershore Chambers,
P.O. Box 4342, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands)
цим повідомляє, що на загальних зборах акціонерів від26червня 2020 було ухвалено
рішення про ліквідацію Компанії. Вимоги кредиторів можуть
бути заявлені протягом одного
місяця з дати публікації цього
повідомлення за адресою:
49027, Україна, м.Дніпро, вул.
Володимира Вернадського,
б.33-Г, кв.42 (ліквідатор – Андрій Гомза).
Компанія VENTURE
RESOURCE INVESTMENTS
LTD. (Рег. № 1012795; з реєстраційною адресою Intershore
Chambers, P.O. Box 4342, Road
Town, Tortola, British Virgin
Islands) цим повідомляє, що на
загальних зборах акціонерів від
30 червня 2020 було ухвалено
рішення про ліквідацію Компанії. Вимоги кредиторів можуть
бути заявлені протягом одного
місяця з дати публікації цього
повідомлення за адресою:
Simms Mini Mall, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands,
VG1110 (ліквідатор – Paula
Ajarie).
Загублений диплом про вищу
освіту НР №34742073 на ім’я
Мордань Миколи Валерійовича, виданий у липні 2008
року. Документ прошу вважати
недійсним.
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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.

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË
РОБІТНИКИ
ОФІСА

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.
Спеціаліст державної
служби (місцевого самоврядування), з/п 11000
грн., головний спеціаліст відділу контролю за привильністю
призначення, перерахунку та
виплати усіх видів соціальноїї допомоги, компенсацій та
пенсій Чечелівського району.
Додаткова інформація за телефоном: (056)7349459.
Фахівець з публічних закупівель, з/п 7557 грн. Додаткова інформація за телефоном:
(056)7349459.

ОСВІТА

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

МЕДИЦИНА ÌÅÄÈÖÈÍÀ

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

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ
ПРОМИСЛОВІСТЬ

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.

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.

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.

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.

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

Фізичний терапевт, з/п 9400
грн. Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.
Сестра медична з дієтичного харчування, з/п 7500
грн., організація раціонального
харчування, складання меню,
контроль за якістю продуктів та
страв. Додаткова інформація за
телефоном: (056)7349459.

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

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

ÂÈÊËÀÄÀ×²

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

ТРАНСПОРТÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

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

²ÍØ²
ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
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.
www.t-rezerv.dp.ua

ÐÎÁÎÒÀ
Новомосковський
МРЦЗ
За більш детальною інформацією за кожною із наведених вакансій звертатися
за телефоном (05693)750-74, (068)964-00-38.
Бухгалтер, з/п 11440 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).
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, робота 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 прибиранням майданчиків біля
сміттєвих контейнерів.
Вантажник, з/п 4800 грн.
Робота пов’язана із завантаженням-розвантаженням
автотранспорту, переміщення
вантажів по території заводу,
дотриманням техніки безпеки.
Водій автотранспортних
засобів, з/п 4723 грн. Перевезення підопічних пансіонату
каретою швидкої допомоги
(автомобіль марки УАЗ).
Водій автотранспортних
засобів, з/п 13000 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 4800 грн., Робота пов’язана із перевезенням
вантажів по території України.
Роз’їзний режим роботи з виплатою добових на відрядження, 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. Перевезення 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 механізмами і пристосуваннями, забезпеченням безперебійної їх
роботи, з забезпеченням збереження сировини та продукції
при проведені навантажувально-розвантажувальних робіт.
Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу
господарської діяльності,
з/п 6000 грн. Робота пов’язана
із веденням бухгалтерського і
податкового обліку, складання
бухгалтерської, статистичної
та податкової звітності. Досвід роботи з бухгалтерською
програмою 1С 8.2. Впевнений
користувач ПК, Excel.
Електрик дільниці, з/п 9000
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.
Електрик дільниці, з/п 12000
грн. Робота пов’язана з обслуговуванням та ремонтом
електрообладнання у багатоквартирних будинках.
Електрогазозварник, з/п
4723 грн. Виконання зварювальних робіт.
Електрогазозварник, з/п
8110 грн. Робота пов’язана зі
зварюванням різної складності
та технічним обстеженням обладнання.
Електромеханік дільниці, з/п 10000 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 .
Інженер з охорони праці,
з/п 7654 грн., Робота пов’язана
із розробленням планів і за-
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ходів 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.
Касир торговельного залу,
з/п 4730 грн. Робота пов’язана
з первинними документами(товарні накладні), знання касової
дисципліни.
Касир торговельного залу,
з/п 6300 грн. Робота пов’язана
із вічливим обслуговуванням
покупців на касі. Виконувати
стандарти компанії. Приймати готівкові грошові кошти,
проводити розрахунок по пластикових картках. Активність,
комунікабельність, вічливість.
Кухар, з/п 4723 грн., Робота
пов’язана із якісним і своєчасним приготуванням страв із
доброякісних продуктів харчування згідно правил ворибничої
санітарії, неухильно дотримуватись технології їх приготування,
вміння користуватись кухонним
обладнанням, дотримуватись
техніки безпеки і протипожежного захисту та норм охорони
праці.
Лікар загальної практики-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 амбулаторно-поліклінічних та лікарняних
закладів, швидкої та невідкладної допомоги, нормальну та
патологічну анатомію, дитячу
анатомію і фізіологію у різні
вікові періоди, фізіологію і патологію вагітності, пологів.
Майстер з ремонту транспорту, з/п 12000 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 8000 грн. Робота пов’язана
з ремонтом доріг.
Машиніст екскаватора, з/п
10080 грн. Робота пов’язана
із завантаженням сміття в автомобіль.
Машиніст екструдера, з/п
5000 грн. Робота пов’язана із
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екструдером (подрібнювач)
на виробництві, підготовкою
сировини до подрібнення,
дотриманням техніки безпеки.
Менеджер (управитель)
із збуту, з/п 5000 грн. Робота пов’язана із просуванням
продукції, що випускається,
вмінням вести переговори при
укладанні договорів купівлі-продажу, розумінням фінансових
ризиків, необхідні комерційні
знання при роботі з підприємствами, фізичними особами, та
кінцевим споживачем.
Менеджер (управитель) із
збуту, з/п 10000 грн. Робота
пов’язана з продажем запасних
частин для сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни). Досвід роботи у сфері продажу. Знання програми 1С.8.
Механік-налагоджувальник, з/п 5000 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, дотриминням техніки
безпеки.
Муляр, з/п 6000 грн. Робота
пов’язана із кладкою стін, перегородок з цегли, або мілких
блоків.
Оператор верстатів з програмним керуванням, з/п
5000 грн. Робота пов’язана зі
станками ЧПУ (числове програмне керування) на виробництві, наявністю допуска,
дотримання техніки безпеки.
Оператор виробничої дільниці, з/п 5000 грн. Робота
пов’язана із механізмами на
виробництві, підготовка сировини, дотримання техніки
безпеки.
Оператор лінії у виробництві харчової продукції
(виробництво сухого глютену), з/п 7000 грн. Робота
пов’язана з розпакуванням
яєчної тари з піддонів, постановкую яєчної тари на транспортувальну лінію, миттям тари
та піддонів. Робота з рухомими
механізмами. Пунктуальність,
фізична активність, вміння працювати стресових ситуаціях.
Охоронник, з/п 5100 грн.
Робота пов’язана із охороною
підприємства, обслуговуванням
прохідної, реєстрацією вантажів, веденням книги обліку,
дотриманням техніки безпеки.
Охоронник, з/п 6400 грн. Робота пов’язана з підтриманням
правопорядку на вулицях міста
(патрульно-постова служба),
тривале перебування на ногах

ВАКАНСІЇ центру зайнятості
(витривалість). Вічливе та толерантне відношення до правопорушників. Володіти поняттям
кваліфікацій правопорушень,
Дотримання виконавчої дисципліни. Графік роботи доба
через три.
Охоронник, з/п 5100 грн.
Робота пов’язана із охороною
підприємства, обслуговуванням
прохідної, реєстрацією вантажів, веденням книги обліку,
дотриманням техніки безпеки.
Підсобний робітник, з/п
4800 грн. Робота пов’язана із
підготовкою сировини на виробництві, дотримання санітарних та технологічних норм,
прибирання території заводу,
дотримання техніки безпеки.
Підсобний робітник, з/п
4750 грн., Виконання простих 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 придорожної смуги. Тривале перебування 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 гасіння пожеж, рятування людей,
надання допомоги населенню.
Прибиральник службових
приміщень, з/п 4723 грн. Робота пов’язана з прибиранням
кабінетів, коридорів та санвузлів школи.
Прибиральник службових
приміщень, з/п 4730 грн. Робота пов’язана з прибиранням
службових приміщень площею
200 кв.м.
Провізор, з/п 4730 грн. Робота пов’язана з контролем надходження лікарських засобів.
Знання ведення первинних
документів , товару, касової
дисципліни.
Провізор, з/п 5000 грн. Продаж лікарських засобів, контроль термінів придатності,
дотримання фармацевтичного
порядку і санітарного порядку,
забезпечення цілісності і умов
зберігання фармацевтичних
препаратів.
Робітник з догляду за тваринами, з/п 4723 грн. Робота пов’язана з доглядом за

великою рогатою худобою,
годівлею, напуванням, вичисткою стійл.
Робітник з комплексного
прибирання та утримання
будинків з прилеглими
територіями, з/п 4723 грн.
Робота пов’язана з прибиранням 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 контролюванням санітарного стану
приміщень та ділянки дитячого садка. Щодня складати
меню-розкладку на підставі
примірного 10 - денного меню,
здавати в бухгалтерію.
Сестра медична, з/п 4723
грн. Робота пов’язана із наданням допомоги хворим стаціонару.
Слюсар із складання металевих конструкцій, з/п 6000
грн. Робота пов’язана із складанням 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 механізмами, обладнанням, вміння
користуватися інструментом,
дотриминням техніки безпеки.
Сортувальник (пакувальник) теплоізоляційних виробів, з/п 4800 грн. Робота
пов’язана із підготовкою сировини на виробництві, дотримання санітарних та технологічних 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. Догляд за тваринами.

Тракторист, з/п 4723. Виконання тракторних робіт.

Тракторист, з/п 6500 грн.,
Робота пов’язана з перевезенням матеріалів, покос трави,
фрезування дорожного покриття, ремонт техніки.

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, з/п 18000 грн. Робота
пов’язана із виконанням сільськогосподарських робіт згідно
вимог агротехніки, а також
виконувати технічне обслуговування 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 реалізацією лікарських засобів, вміння
працювати з первинною документацією, 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. Робота пов’язана із виконанням
штукатурних робіт.

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

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

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:

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

www.t-rezerv.dp.ua

ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000

Ôîðìàò À3
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ÐÎÁÎÒÀ

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