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Â øêîëû è ñàäû ãîðîäà
òðåáóþòñÿ:

Çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì
Ïîâàðà
Êóõîííûå ðàáîòíèêè

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

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Âîëî÷èëüíèê
äðîòó
Îïåðàòîð
åêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê äðîòó
Åëåêòðîìîíòåð
Ñëþñàð
Âàíòàæíèê

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

Ì³ñöå ðîáîòè -
ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàò.”ÑÅ”
â ×åõèþ

- áåñïëàòíàÿ âàêàíñèÿ
- îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî
- ïîìîùü â îôîðìëåíèè
- äåëàåì 95 êîä

Ëèöåíçèÿ N 1305 îò 30.08.19

+420-606-026-263
+38-050-222-73-40

( )Viber, WhatsApp

ç/ï: 55000-65000 ãðí.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

-

-

êàò. Ä

ÌÀØÈÍÈÑÒ

ÌÀØÈÍÈÑÒ

ÂÎÄÈÒÅËÜ

òåë. 066 892 57 39

àñôàëüòîóêëàä÷èêà

âàõòà: 20/10

ç/ï ïî÷àñîâàÿ, âûñîêàÿ

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

æèëü¸ è ïèòàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

àâòîêðàíà

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ

Ñòðî÷íî òðåáóþòñÿ:

ÏÎÑÓÄÎÌÎÉÙÈÖÛ-ÓÁÎÐÙÈÖÛ
â ðåñòîðàí, Öåíòð, æ/ì ”Ïîáåäà”

(097)202-05-10, (067)622-36-25, Ìàðãàðèòà

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

Íà ïðîäîâîëüñòâåííûå ñêëàäû ïî óë. Âèíîêóðîâà è
óë. Þäèíà òðåáóþòñÿ:

ÃÐÓÇ×ÊÈ Çàâîäó ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

( ) ( )056 720-96-14, 050 480-58-46

Ìàøèíèñò ýêñòðóäåðà

Ñëåñàðü

Ñïåöèàëèñò

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé

Ñòîëÿð

Òîêàðü

ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

ïî íàíåñåíèþ

øåëêîãðàôèè

(ñ îáó÷åíèåì)

(ñ îáó÷åíèåì)

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:

ÐÎÁ²ÒÍÈÊ²Â
ÍÀ ÊÎÍÂÅ ÐÍÓ Ë²Í²Þª
çàðîá òíà ïëàòà â³ä ãðí.10000³
ª ðåàëüíà ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè ³ çàðîáëÿòè

ãðîø³ íå âè¿çäæàþ÷è çà êîðäîí!

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

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà â öåõ
ëåãêèõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé òðåáóþòñÿ

067-524-33-80 Âàëåíòèíà

Ãðàôèê ðàáîòû:
ñ 8.00 äî 18.00 ïí-ïò,

îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

ïîðîøêîâîé ïîêðàñêè

íà ïðîèçâîäñòâî

Ìàëÿð

Ñâàðùèê
óìåíèå ðàáîòàòü íà ÏÀ
ñ òîíêèìè ìåòàëëàìè

Êëàäîâùèê
Ñëåñàðü-ñáîðùèê ì/ê

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð

Êîìïàí³¿ ïîòð³áí³:

ÁÓÕÃÀËÒÅÐ

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

ñåðâ ñíî ñëóæáèi i
ÊÅÐ ÂÍÈÊI
ïî ðîáîò ç ïåðâèííèìè äîêóìåíòàìèi

IÍÆÅÍÅÐ
ç ðåìîíòó òåõíîëîã ÷íîãî îáëàäíàííÿi

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!
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ВИПУСКНИК зварюваль-
ного коледжу за спецiаль-
нiстю “Контроль якості 
металів і зварних з`єд-
нань”, 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.

Грузчики (ж/м Тополь, ул. Па-
никахи,15), тел.+38(099)658-
16-60.

Кассиры (ж/м Тополь, ул. Па-
никахи,15), тел.+38(099)658-
16-60.

Компании PITLINE требует-
ся автослесарь по замене 
масел при АЗС в г.Днепропе-
тровске и области. Обучение, 
оформление, соц. пакет, сво-
евременная з/п  (ставка+%), 
тел.+38(095)292-42-63.

Машинист экструдера (с 
обучением), тел.+38(056)720-
96-14, +38(050)480-58-46.

Початок кар’єри! У зв язку 
з формуванням нового відділу 
збуту проводиться набір спів-
робітників в офіс. Можливо без 
досвіду. Всьому навчимо самі, 
тел.098-309-89-08.

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.

Специалист по нанесе-
нию шелкографии (с обуче-
нием), тел.+38(056)720-96-14, 
+38(050)480-58-46.

01

Адміністратор боулінгу, 
вул. Путилівська, 16, чоловік 
20-35 років, з/п 350 грн./змі-
на. Писати в viber, whatsApp, 
telegram: +38(068)016-18-00.

КЕРIВНИК сервісної служ-
би,  тел.+38(063)057-15-
05 ,  +38 (050 )057-15-05 , 
+38(096)057-15-05.

Робота для колишніх підпри-
ємців та керівників, тел.068-
935-97-94, 050-521-43-31.

02

IНЖЕНЕР з ремонту тех-
н о ло г і ч н о г о  о б л адн ан -
ня,  тел.+38(063)057-15-
05 ,  +38 (050 )057-15-05 , 
+38(096)057-15-05.

АГРОНОМ, Срочно! Опла-
та высокая! Место работы: 
Днепропетровская область, 
тел.+38(050)320-62-22.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР , 
тел.+38(067)903-03-03.

Инженер-конструктор, гра-
фик работы: с 8.00 до 18.00, 
пн.-пт., официальное оформ-
ление, тел.+38(067)524-33-80, 
Валентина.

ІНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР, 
місце роботи: с.м.т. Сама-
рівка, 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.

03

БУХГАЛТЕР  по  робот і 
з первинними документа-
ми, тел.+38(063)057-15-
05 ,  +38 (050 )057-15-05 , 
+38(096)057-15-05.

05

Оператор по вводу дан-
ных, ул.  Кондратюка, 8, 
тел.+38(067)201-78-78.

Потрібен помічник по під-
бору та роботі з персоналом 
з досвідом роботи/навчання, 
тел.098-617-93-45, 050-331-
84-54.

Робота з досвідом адміністра-
тора. Гнучкий графік. Кар’єрне 
зростання, тел. 096-228-65-04, 
095-305-64-48.

Терміново! Помічник ке-
рівника. Можна без досвіду. 
Можлива кар’єра. До 15 тис. 
грн., тел.050-626-94-32, 097-
340-37-24.

08

Підробіток для педагогів, 
вчителів. Гнучкий графік ро-
боти, тел. 096-228-65-04, 095-
305-64-48.

09

Провизор, в Подгород-
ное. График: 2/2, 3/3. 
З/п 9000 -10000 грн. Офи-
циальное оформление, 
тел.+38(067)517-16-41.

Фармацевт, в Подгород-
ное. График: 2/2, 3/3. 
З/п 9000 -10000 грн. Офи-
циальное оформление, 
тел.+38(067)517-16-41.

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÂÈÊËÀÄÀ×²

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

+38(067)809-19-35

ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ

ÌÀËßÐ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ
ñòðîéêà, îãîðîä

ðåìîíò ïîäúåçäîâ

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ
ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. (098)138-45-31, Àëåíà

Ç/ï 7500 ãðí.,

óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Âîäèòåëü, êàò. Å

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

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

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

äîñòàâêà òðàíñïîðòîì

Âîäèòåëü, êàò. Â

ãðóçîâîå àâòî ñ ïðèöåïîì

(ñ ãðóïïîé äîïóñêà äî 1000 Â)
Ýëåêòðîìîíòåð
(ñ íàâûêàìè ýëåêòðîñâàðêè)

Ïîëèðîâùèê íåðæàâåéêè
Ñâàðùèê - àðãîíùèê (TIG)

Ñëåñàðü-ìîíòàæíèê

Òîêàðü

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

(099) 520-92-33, (096) 594-71-64

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâöÿ
ãàñòðîíîì ¿
Ïðîäàâöÿ
Ôàðøìåíà
Ñòàðøîãî
ïðîäàâöÿ

i

Çâåðòàòèñÿ çà òåë.

âóë. 20 ðîê â Ïåðåìîãè, 43Äi

067-845-42-89

(îâî÷åâèé â ää ë)i i

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Ìàð³¿ Êþð³, 5

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Âàíòàæíèêà

050-957-69-08

ç ðåìîíòó âàíòàæíèõ
àâòî â ä 15 òîíí òà ñïåöòåõí êèi i

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

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³:

ãðàô ê ðîáîòè: 07:30-17:30i
ì ñöå ðîáîòè: ì. Ï äãîðäíå
Äí ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü

i i
i

Ñëþñàð

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèê
ç äîñâ äîì ðîáîòèi

Âîä é, êàò. Ñ,Åi
áåç øê äëèâèõ çâè÷îêi

(067)630-11-02

ÇÀÂÎÄÓ “ÍÅÔÒÅÌÀØ”

òðåáóþòñÿ

ÓÍÈÂÅÐÑÀË

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÑÂÀÐÙÈÊ

Охоронна ф рма
запрошу

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

097-687-26-82
095-664-48-50
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Срочно!, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-54-99, 
Евгений Анатольевич.

Робота для операторів, 
тел.050-192-11-16, 095-228-
05-35, 096-123-19-61.

12

Жарщик арахиса, график 
работы 4/4 с 8.00 до 20.00, р-н 
12 Квартал, тел.+38(067)569-
76-34.

Заведующий производ-
ством, в школы и сады го-
рода, тел.+38(096)626-04-02, 
+38(099)742-21-27.

К у х о н н ы е  р а б о т н и -
ки, в школы и сады горо-
да, тел.+38(096)626-04-02, 
+38(099)742-21-27.

Пекарь, крупной кейтерин-
говой компании, район ТРЦ 
Нагорка, тел.+38(099)742-21-
27, +38(096)626-04-02.

Пекарь ,  пр .  Героев  2 , 
тел.+38(063)279-87-32. 

Повар полуфабрикатов, 
ж/м Тополь, ул. Паникахи, 
тел.+38(099)658-16-60. 

Повар, ж/м Тополь, ул. Па-
никахи, 15, тел.+38(099)658-
16-60.

Повар ,  п р .  Г ероев  2 , 
тел.+38(063)279-87-32. 

Повар, тел. +38(068)403-
42-02.

Повар, ул. Акинфиева, 9, 
тел.+38(097)667-72-61.

Повар, ул. Большая Диевская, 
38, тел.+38(095)418-52-00. 

Повара, в школы и сады го-
рода, тел.+38(096)626-04-02, 
+38(099)742-21-27.

Помощник пекаря, круп-
ной кейтеринговой ком-
пании, район ТРЦ Нагор-
ка, тел.+38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Помощник повара, круп-
ной кейтеринговой ком-
пании, район ТРЦ Нагор-
ка, тел.+38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

П О С У Д О М О Й -
ЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ ,  в 
ресторан, Центр, ж/м ”Побе-
да”, тел.+38(097)202-05-10, 
+38(067)622-36-25, Марга-
рита.

Старший смены, выпечка, 
ул. Глинки, 2, тел.+38(099)400-
43-95.

Фаршмен, ж/м Тополь, ул. 
Паникахи, 15, тел.+38(099)658-
16-60.

10

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

МЕНЕДЖЕР з продажу гiр-
ничо-збагачувального облад-
нання, 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.

Менеджер РКЗ, ул. Кон-
дратюка, 8, тел.+38(067)201-
78-78.

Робота для сер’йозних, від-
повідальних, цілеспрямованих 
людей. Повна зайнятість. Дохід 
високий, тел.068-233-97-50.

Робота та підробіток. Спів-
робітник у відділ збуту з досві-
дом бухгалтера, економіста, 
кладовщика. Щотижнева оп-
лата. Різні варіанти графіку, 
тел.095-175-04-07.

Терміново! Відповідаль-
ний працівник на посаду 
консультанта в інформаційний 
відділ, тел.099-289-73-70, 097-
706-55-24.

11

Гастрономист, ул. Кондра-
тюка 8, тел.+38(095)418-52-
00.

Кассир, бул. Европейский, 
1Д, тел.+38(096)756-15-43.

Кассир, ж/м Тополь, ул. Па-
никахи, 15, тел.+38(099)658-
16-60.

Кассир ,  пр .  Героев 2 , 
тел.+38(063)279-87-32. 

Кассир ,  пр. Мира, 61А, 
тел.+38(050)957-69-08.

Кассир, пр-т Александра 
Поля, 11, тел.+38(050)957-
69-08. 

К а с с и р ,  п р - т  Б о г д а -
на Хмельницкого,  118Д, 
тел.+38(099)658-16-60.

Кассир,  ул .  Глинки,  2 , 
тел.+38(099)400-43-95.

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Кассир, ул. Марии Кюри, 5, 
тел.+38(050)957-69-08.

Кассиры (ж/м Тополь, ул. Па-
никахи,15), тел.+38(099)658-
16-60.

Кассиры, пр-т Ивана Мазепы, 
58, тел.+38(095)418-52-00. 

Молодій бізнес-леді потрібні 
2 помічника в офіс. Оплата до 
700 грн. в день, тел.068-935-
97-94, 050-521-43-31.

Продавец гастрономии, 
ул. 20 лет Победы, 43Д, 
тел.+38(067)845-42-89.

Продавец завитринной 
зоны, пер. Парусный, 10 Д, 
тел.+38(096)756-15-43.

Продавец завитринной зоны, 
пр. Героев 2, тел.+38(063)279-
87-32. 

Продавец завитринной 
зоны, пр-т Богдана Хмельниц-
кого, 118Д, тел.+38(099)658-
16-60.

Продавец мяса, ул. Кон-
дратюка, 8, тел.+38(067)201-
78-78.

Продавец, ж/м Тополь, ул. 
Паникахи, 15, тел.+38(099)658-
16-60.

Продавец, ул. 20 лет Победы, 
43Д, тел.+38(067)845-42-89.

Продавец, ул. Большая Ди-
евская, 38, тел.+38(095)418-
52-00. 

Продавец, ул. Донецкое 
шоссе, 110, тел,+38(097)590-
35-15.

Продавец, ул. Марии Кюри, 
5, тел.+38(050)957-69-08.

П р о д а в е ц - к о н с у л ь -
тант ,  ул. Акинфиева, 9, 
тел.+38(097)667-72-61.

Продавець в продуктовий 
магазин, Придніпровськ, 
с.м.т. Чаплі, тел.+38(097)936-
68-73, +38(095)088-62-49.

Продавцы, пр-т Ивана Мазе-
пы, 58, тел.+38(095)418-52-00. 

П Р О Д А В Ц Ы ,  т е л . 
+38(068)403-42-02.

Робота в торгівельному бізне-
сі (опт). Офісні умови. Бонуси, 
премії – регулярно, тел.050-
342-44-53, 096-342-24-63.

Старший продавец, в овощ-
ной отдел, ул. 20 лет Победы, 
43Д, тел.+38(067)845-42-89.

Торговые агенты в крупную 
компанию, з/п от 8000 грн., ка-
рьерный рост, гибкий график, 

ÒÎÐÃ²ÂËß

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

Êàñèðà

Êóõàðÿ

Ïðîäàâöÿ

Âàíòàæíèêà

Ôàðøìåíà

Êóõàðÿ
íàï âôàáðèêàò âi i

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

(âóë. Ïàí êàõè, 15)i

099-658-16-60

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ïðîâ. Ïàðóñíèé, 10Ä

096-756-15-43

çàâ³òðèííî¿ çîíè
Ïðîäàâöÿ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(âóë. Ãë³íêè, 2)

099�400�43�95

Âàíòàæíèêà
Êàñèðà
Êîì³ðíèêà
Ñòàðøîãî
çì³íè(âèï³÷êà)

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàð³íà)

050�276�53�30, 097�667�72�61,
0800�301�331

з мобільного безкоштовно

Êàñèð³â
Êóõàð³â
Ï³öàéîëî
Ïðîäàâöÿ
çàâ³òðèííî¿ çîíè

095-878-62-75

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áåí

(ðàéîí - ïð.Ïåòðîâñüêîãî)

ç ðåìîíòó íñòðóìåíòói
ç/ï â äðÿäíà äî 15000 ãðí.i

Ìàéñòåð

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ, 11

ÊÀÑÈÐÀ
050-957-69-08

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

êàò. Å èëè Ñ
ìåñòî ðàáîòû: óë.Êàëèíîâàÿ, 87

(066)725-91-45

ÂÎÄÈÒÅËÜ

Ïðåäïðèÿòèþ
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ:

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé
íà ñòðîéêó

(066)933-21-72

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

(050)320-62-22

ÀÃÐÎÍÎÌ
Îïëàòà âûñîêàÿ!

ì/ð Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáëàñòü

ÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀËÜÍÈÊ
ÕÀÐ×ÎÂÎÃÎ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ì. Äí ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4i

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÕÀÐ×ÎÂÈÕ

ÏÐÎÄÓÊÒ Â (×ÎËÎÂ ÊÈ)I I

òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Âèðîáíè÷î-êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó

050-489-77-93

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊ
ÂÈÐÎÁÍÈ×ÈÕ ÏÐÈÌ ÙÅÍÜI

ÎÏÅÐÀÒÎÐ Ë ÍI II

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

æ/ì Òîïîëü, óë. Ïàíèêàõè, 15

ÊÀÑÑÈÐÎÂ
099-65-81-660

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
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В о л о ч и л ь н и к  д р о т у , 
дніпровському кабельному 
заводу «Енерго», місце ро-
боти - с. Новоолександрів-
ка, тел. +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Електрозварювальник, з 
досвiдом роботи, графiк робо-
ти: 07:30-17:30, мiсце роботи: 
м. Пiдгордне Днiпропетровська 
область, тел.+38(097)788-04-
12, +38(050)706-18-00.

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

Електромонтер, дніпровсь-
кому  кабельному  заво -
ду «Енерго», місце робо-
ти - с. Новоолександрівка, 
тел.  +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Електромонтер, повний 
соціальний пакет, п’ятиденка, 
доставка автобусом з проспек-
ту Правди, місце роботи – Лі-
вий берег, тел.+38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

КАРТОНЩИК, з/п 5500 грн. 
за 15 змін, своєчасна виплата 
з/п, територіально - вул. Ан-
дрія Фабра, тел.+38(096)228-
65-85.

КАРТОНЩИКИ, з/п від 4500 
грн. за 15 змін, територіально 
- вул. Кондратюка та вул. Ти-
това, тел.+38(067)507-94-95.

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.

Майстер з ремонту iнстру-
менту, з/п вiдрядна до 15000 
грн., район - пр. Петровського, 
тел. +38(095)878-62-75.

МАЛЯР з фарбування авто-
мобiлiв, 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.

Маляр порошковой покра-
ски, график работы: с 8.00 до 
18.00, пн.-пт., официальное 
оформление, тел.+38(067)524-
33-80, Валентина.

МАШИНIСТ мостового крану, 
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.

МАШИНИСТ  а в т о выш-
ки и автогидроподъёмника, 
тел.+38(067)903-03-03.

Фаршмен, ул. 20 лет Победы, 
43Д, тел.+38(067)845-42-89.

Фаршмен, ул. Кондратюка, 8, 
тел.+38(067)201-78-78.

Фаршмен ,  пр-т Богда-
на Хмельницкого,  118Д, 
тел.+38(099)658-16-60.

13

Кладовщик, на производ-
ство, график работы: с 8.00 
до 18.00, пн.-пт., официальное 
оформление, тел.+38(067)524-
33-80, Валентина.

Кладовщик, пр. Героев 2, 
тел.+38(063)279-87-32. 

Кладовщик, ул. Глинки, 2, 
тел.+38(099)400-43-95.

Підробіток 3-4 години в 
день. Дохід до 450 грн. в день. 
тел.096-578-31-96, 066-777-
35-30.

Шукаєте роботу або під-
робіток? Телефонуйте прямо 
зараз. До 450 грн. в день, тел. 
099-424-72-80, 097-087-01-30.

14

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, 
тел.+38(095)286-51-99, 
пн.-птн., 8:00-16:00, Іри-
на.

Автокомплексу на ж/м По-
беда-6 требуется автомой-
щик с опытом работы. Зарп-
лата 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, вахта: 20/10, 
з/п почасовая, высокая, офи-
циальное трудоустройство, 
жильё и питание предостав-
ляется, тел.+38(066)892-57-
39.

Водiй, кат. С,Е, без шкiдли-
вих звичок, графiк роботи: 
07:30-17:30, мiсце роботи: м. 
Пiдгордне Днiпропетровська 
область, тел.+38(097)788-04-
12, +38(050)706-18-00.

ВОДИТЕЛИ ,  кат.”СЕ”, в 
Чехию, з/п: 55000-65000 грн., 
бесплатная вакансия, офи-
циальное трудоустройство, 
помощь в оформлении, дела-

ем 95 код (Лицензия N 1305 
от 30.08.19), тел.+420-606-
026-263 (Viber, WhatsApp), 
+38(050)222-73-40.

Водители, кат.Е, з/п вы-
сокая от 20 000 грн., 
тел.+38(066)252-05-50.

Водитель кат. Д, вахта: 
20/10, з/п почасовая, высокая, 
официальное трудоустрой-
ство, жильё и питание предо-
ставляется, тел.+38(066)892-
57-39.

ВОДИТЕЛЬ ,  в офис, со 
своим авто (грузовой бус по 
типу Hyndai H1, Renault Trafic, 
Mercedes Vito, Volkswagen 
Caddy), доставка электроин-
струмента по городу, з/п от 
15000 грн., официальное 
оформление, тел.+38(099)447-
75-54, +38(067)560-20-60. 

В о д и т е л ь ,  к а т .  В , 
т ел .+38 (097 )092 -17 -08 , 
+38(099)178-91-50.

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

Водитель, кат. Е, грузо-
в ое  а в т о  с  п рицепом , 
т ел .+38 (097 )092 -17 -08 , 
+38(099)178-91-50.

Водій, категорії Е,С, на само-
скид, з/п від 15000 грн.+пре-
мії, Робота по м. Дніпро 
та Дніпропетровській обл., 
тел.+38(098)970-94-05, дзво-
нити пн.-пт. з 9.00 до 18.00.

Компании PITLINE требует-
ся автослесарь по замене 
масел при АЗС в г.Днепропе-
тровске и области. Обучение, 
оформление, соц. пакет, сво-
евременная з/п (ставка+%), 
тел.+38(095)292-42-63.

Слюсар, з ремонту ван-
тажних авто вiд 15 тонн та 
спецтехнiки, графiк роботи: 
07:30-17:30, мiсце роботи: м. 
Пiдгордне Днiпропетровська 
область, тел.+38(097)788-04-
12, +38(050)706-18-00.

15

ВИПУСКНИК зварюваль-
ного коледжу за спецiаль-
нiстю “Контроль якості 
металів і зварних з`єд-
нань”, 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.

Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

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

ÎÕÎÐÎÍÖ²
Îõîðîííîìó

ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Êàñèð-îö³íþâà÷
â ëîìáàðä

Ãð/ð: ïîäîáîâèé (1/2)
äåííèé (2/2)

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.

096-960-15-15

ð-í ðîáîòè: ì. Äí³ïðî

Íà áàçó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
(067)632-94-44

(067)632-93-93

Ç/ï ñäåëüíàÿ â êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ

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

Ïðèãëàøàåì íà ðîáîòó

(æ/ì Òîïîëü, óë. Ïàíèêàõè, 15)

099-65-81-660

Ãðóç÷èêîâ

(áóë. âðîïåéñüêèé,1Ä)ª

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Êàñèðà
096-756-15-43

Òðåáóþòñÿ:

ÏÎÂÀÐ
ÏÐÎÄÀÂÖÛ

068-403-42-02

Ïåêàðü
Ïîìîùíèê ïåêàðÿ

ïîâàðà
Óáîðùèöà
Ïîìîùíèê

Ðàéîí ÒÐÖ Íàãîðêà

Êðóïíîé êåéòåðèíãîâîé êîìïàíèè
òðåáóþòñÿ:

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

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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 ôàðáóâàííÿ àâòîìîá ë âi i
ÌÀËßÐ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
²ÍÆÅÍÅÐ-

çâàðþâàëüíîãî êîëåäæó
çà ñïåö àëüí ñòþ “Êîíòðîëü ÿêîñò³
ìåòàë³â ³ çâàðíèõ ç` äíàíü”

i i
º

ÂÈÏÓÑÊÍÈÊ

ÌÅÍÅÄÆÅÐ

óñòàíîâêè ç íàíåñåííÿ ïîë óðåòàíó,
ïîë ìî÷îâèíè

i
i

ç ïðîäàæó ã ðíè÷î-çáàãà÷óâàëüíîãî
îáëàäíàííÿ

i

ÎÏÅÐÀÒÎÐ

ÑËÞÑÀÐ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
ìîñòîâîãî êðàíó
ÌÀØÈÍ ÑÒI

ç ðåìîíòó ìåòàëîîáðîáíèõ âåðñòàò âi

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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Слесарь-сборщик м/к, гра-
фик работы: с 8.00 до 18.00, 
пн.-пт., официальное оформ-
ление, тел.+38(067)524-33-80, 
Валентина.

Слюсар з ремонту дизе-
лів, повний соціальний па-
кет, п’ятиденка, достав-
ка 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 з ремонту рухомого 
складу, повний соціальний 
пакет, п’ятиденка, достав-
ка 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, дніпровському ка-
бельному заводу «Енерго», 
місце роботи - с. Новоолек-
сандрівка, тел. +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00.

Слюсар, з ремонту ван-
тажних авто вiд 15 тонн та 
спецтехнiки, графiк роботи: 
07:30-17:30, мiсце роботи: м. 
Пiдгордне Днiпропетровська 
область, тел.+38(097)788-04-
12, +38(050)706-18-00.

С л ю с а р - н а л а г о д ж у -
вальник,  графiк  робо-
ти змiнний, с.м.т. Iларiоно-
ве, вул. Центральна, 12/14, 
тел.+38(095)636-56-76.

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК з 
ремонту металообробних вер-
статiв, 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.

Специалист по нанесе-
нию шелкографии (с обуче-
нием), тел.+38(056)720-96-14, 
+38(050)480-58-46.

Столяр, тел.+38(056)720-96-
14, +38(050)480-58-46.

Токарь, тел.+38(056)720-96-
14, +38(050)480-58-46.

Токарь, тел.+38(099)520-92-
33, +38(096)594-71-64.

Токарь. Район ж/д вокза-
ла, пл. Островского. Оплата 
своевременная. Комфортные 
условия, тел.+38(096)519-06-
07, +38(095)664-84-03.

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

Электромонтер, с группой 
допуска до 1000 В, доставка 
транспортом, тел.+38(096)942-
31-49, +38(066)473-88-54.

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

Машинист автокрана, 
вахта: 20/10, з/п почасо-
вая, высокая, официальное 
трудоустройство, жильё и 
питание предоставляется, 
тел.+38(066)892-57-39.

Машинист асфальтоуклад-
чика, вахта: 20/10, з/п поча-
совая, высокая, официальное 
трудоустройство, жильё и 
питание предоставляется, 
тел.+38(066)892-57-39.

Машинист мостового кра-
на, місце роботи: с.м.т. Сама-
рівка, тел.+38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47, телефону-
вати: пн.-пт., з 9.00 до 18.00.

Машинист экструдера (с 
обучением), тел.+38(056)720-
96-14, +38(050)480-58-46.

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

Налагоджувальник хар-
чового обладнання, ви-
робничо-кондитерському 
підприємству, Терміново!, 
м.Днiпро, вул. Океанська, 4, 
тел.+38(050)489-77-93.

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

Оператор лiнiї у вироб-
ництві харчової продук-
ції (чоловіки), графiк робо-
ти змiнний, с.м.т. Iларiоно-
ве, вул. Центральна, 12/14, 
тел.+38(095)636-56-76.

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

Оператор твердопаливної 
котельні без шкідливих зви-
чок. Досвід роботи в котельні 
бажаний, але не обов’яз-
ковий. Умови: графік 1/2, 
офіційне працевлаштування, 
р-н Кірова (О.Поля). Дзвони-
ти строго з 09.00 до 18.00. 
Юлія, тел.+38(050)276-21-56, 
+38(068)973-85-63.

ОПЕРАТОР установки з на-
несення полiуретану, полi-
мочовини, 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.

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

Подсобный рабочий, 
т ел .+38 (056 )720 -96 -14 , 
+38(050)480-58-46.

Поклейщик дорожных зна-
ков, работа на производствен-
ном участке, тел.+38(056)789-
35-63, +38(067)565-00-13, 
+38(067)563-46-65.

Полировщик нержавей-
ки, тел.+38(099)520-92-33, 
+38(096)594-71-64.

Р а з н о р а б о ч и е , 
тел.+38(067)630-11-02.

Робітники на конвеєрну 
лінію, з/п від 10000 грн. Є 
реальна можливість працювати 
і заробляти гроші не виїзджа-
ючи за кордон! Ми пропонує-
мо: зручний графік, соціаль-
ний пакет. Місце роботи: м. 
Дніпро, вул. Молодогвардій-
ська, б. 32, (кінцева зупинка 
9 трамваю район старого 
м’ясокомбінату) гарячі обіди, 
спецодяг, тел. +38(056)373-
93-41, +389(067)566-95-52.

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-аргонщик (TIG), 
т ел .+38 (099 )520 -92 -33 , 
+38(096)594-71-64.

Сварщик  универсал , 
тел.+38(067)630-11-02.

Сварщик, умение работать 
на ПА с тонкими металлами, 
график работы: с 8.00 до 
18.00, пн.-пт., официальное 
оформление, тел.+38(067)524-
33-80, Валентина.

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

Слесарь механосборочных 
работ, тел.+38(056)720-96-14, 
+38(050)480-58-46.

С л е с а р ь - м о н т а ж н и к , 
т ел .+38 (099 )520 -92 -33 , 
+38(096)594-71-64.

Слесарь-ремонтник, (с 
навыками электросвар-
ки), доставка транспортом, 
т ел .+38 (096 )942 -31 -49 , 
+38(066)473-88-54.

òåë. (056)789-35-63
(067)565-00-13
(067)563-46-65
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Кафельщики, (ремонт подъ-
ездов), возможна работа для 
пенсионера, гибкий график 
работы, тел. +38(067)809-
19-35.

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

Подсобный рабочий, (ре-
монт подъездов), возмож-
на работа для пенсионера, 
гибкий график работы, тел. 
+38(067)809-19-35.

П о д с о б н ы й  р а б о -
чий, на стройку, Срочно!, 
тел.+38(066)933-21-72.

Сантехники, (ремонт подъ-
ездов), возможна работа для 
пенсионера, гибкий график 
работы, тел. +38(067)809-
19-35.

17

МОЛОДЫЕ ЛЮДИ для ра-
боты в службе охраны, з/п 
от 600 до 900 грн./сутки, 
с предоставлением трени-
ровок у проф. инструкто-
ров, тел.+38(099)298-71-70, 
+38(097)662-02-62.

Охоронці, охоронногму під-
приємству, 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, т.067-566-94-50, 
099-383-54-26.

Охранник, ул. Кондратюка 
8, тел.+38(095)418-52-00.

Сторож: чоловік, до 60 років, 
Лівий берег, тел.+38(067)636-
21-90.

ОХОРОНЦІ, в охоронну фір-
му, 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.

Охранник, ул. Кондратюка, 8, 
тел.+38(067)201-78-78.
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АГРОНОМ, Срочно! Опла-
та высокая! Место работы: 
Днепропетровская область, 
тел.+38(050)320-62-22.

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

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

Вантажник, дніпровському 
кабельному заводу «Енерго», 
місце роботи - с. Новоолек-
сандрівка, тел. +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00.

Гарна робота для хоро-
шої людини. Гарна оплата, 
тел.099-454-02-80, 096-380-
33-60.

Горничная, в сеть отелей 
«Reikartz Hotel Group», з/п 7500 
грн., удобный график, питание, 
соц. пакет, тел.+38(098)138-
45-31, Алена.

Грузчик, ж/м Тополь, ул. Па-
никахи, 15, тел.+38(099)658-
16-60.

Грузчик ,  пр.  Героев 2, 
тел.+38(063)279-87-32. 

Грузчик, ул. Акинфиева, 9, 
тел.+38(097)667-72-61.

Грузчик, ул. Большая Ди-
евская, 38, тел.+38(095)418-
52-00. 

Грузчик ,  ул. Глинки, 2, 
тел.+38(099)400-43-95.

Грузчик, ул. Донецкое шоссе, 
110, тел,+38(097)590-35-15.

Грузчик, ул. Кондратюка, 8, 
тел.+38(067)201-78-78.

Грузчик, ул. Марии Кюри, 5, 
тел.+38(050)957-69-08.

Грузчик ,   пр-т  Богда-
на Хмельницкого,  118Д, 
тел.+38(099)658-16-60.

Грузчики (ж/м Тополь, ул. Па-
никахи,15), тел.+38(099)658-
16-60. 

Грузчики, на базу строитель-
ных материалов, СРОЧНО!, з/п 
сдельная в конце рабочего 
дня, тел.+38(067)632-94-44, 
+38(067)632-93-93.

Г р у з ч и к и ,  С р о ч н о ! , 
т е л . +38 ( 0 67 ) 5 6 6 - 7 4 - 8 1 , 
+38(096) 305-51-54.

ГРУЗЧКИ, на продовольствен-
ные склады по ул. Винокурова 
и ул. Юдина, тел.+38(096)626-
04-02, +38(099)742-21-27.

ДВІРНИКИ, з/п від 4500 грн. 
за 15 змін, територіально - вул. 
Кондратюка та вул. Титова, 
тел.+38(067)507-94-95.

Допоможу створити особи-
стий фінансовий бізнес, тел. 
050-726-94-17, 097-468-95-43, 
093-149-68-60.

Д о я р к и  т а  р і з н о р о -
бочі, потрібні на ферму 
КРС. Житло надаємо, 
тел.+38(067)706-77-70, 
+38(099)712-90-77.

Жінки/чоловіки на постій-
ну проботу для прибирання 
придомової території. З/п 
своєчасна, тел.+38(068)258-
05-92, Віта.

Запрошуємо на роботу! 
Набір спеціалістів різних сфер. 
Можливо без досвіду. До 
18500, тел.050-626-94-32, 
097-340-37-24.

Касир-оцінювач, в ломбард, 
з/п від 10000 грн., р-н робо-
ти: м. Дніпро, графік роботи: 
подобовий (1/2), денний (2/2), 
тел.+38(096)960-15-15.

Мойщица-уборщица. Ре-
сторан в центре города, про-
спект Михаила Грушевского, 2, 
тел.+38(098)326-40-52.

На нову роботу беремо 
співробітників з будь-якою 
спеціальністю, можливо без 
досвіду роботи (навчимо). Без 
вікових обмежень, тел.066-
388-86-16.

Організації на постійній ос-
нові потрібні люди (чоловіки 
без шкідливих звичок) по 
ремонту дерев’яних піддонів. 
Оплата відрядна. Місце роботи 
- лівий берег, тел.+38(093)255-
10-55.

Підробіток 3-4 годинии в 
день. Дохід до 400 грн. в день, 
тел. 097-403-11-01, 066-377-
81-89. 

Підробіток 3-5 годин (в офісі, 
ПК). Без вікових обмежень. 
Оплата до 2,5 тис. грн. на 
тиждень, тел.098-309-89-08, 
093-157-52-32.

П о д с о б н ы й  р а б о -
чий, на стройку, Срочно!, 
тел.+38(066)933-21-72.

П О С У Д О М О Й -
ЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ ,  в 
ресторан, Центр, ж/м ”Побе-
да”, тел.+38(097)202-05-10, 
+38(067)622-36-25, Марга-
рита.

Прибиральниці в гіперма-
пкет / ТРК «Караван», АНД 
р-н. Графік 2/2, 8:00-20.00 
або 20.00-8.00. З/п 6000 
грн., тел.+38(099)515-
54-18.

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п від 
4500 грн. за 15 змін, терито-
ріально - вул. Кондратюка та 
вул. Титова, тел.+38(067)507-
94-95.
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Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Âàíòàæíèêà
Ïðîäàâöÿ
Ïðèáèðàëüíèöþ
097-590-35-15

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(âóë. Êîíäðàòþêà, 8)

Îõîðîííèêà
Ãàñòðîíîì ñòài
Òåë. 095-418-52-00

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ïð. âàíà Ìàçåïè, 58I

Êàñèð â
Ïðîäàâö â

i
i

095-418-52-00

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

ÂÎÄÈÒÅËÜ
â îôèñ

(ãðóçîâîé áóñ ïî òèïó

)

Hyndai H1,
Renault Trafic, Mercedes Vito,
Volkswagen Caddy

Ç/ï: Îò 15000 ãðí.

Äîñòàâêà
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

ïî ãîðîäó

Îôèöèàëüíîå
îôîðìëåíèå

ñî ñâîèì àâòî

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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
( )ïð. Ãåðî â, 2¿

063 279-87-32( )

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Âàíòàæíèêà
Ïåêàðÿ
Êóõàðÿ
Êîì ðíèêà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

³

Прибиральниця виробничих 
приміщень, до 60 років, Лівий 
берег, тел.+38(067)636-21-90.

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ,  з/п 
5500 грн. за 15 змін, своє-
часна виплата з/п, територі-
ально - вул. Андрія Фабра, 
тел.+38(096)228-65-85.

Прибиральниця, спортивний 
клуб, вул. Путилівська, 16. 3/3. 
З/п 296 грн., +38(095)888-83-
82, 38(098)888-83-82.

Р а з н о р а б о ч и е , 
тел.+38(067)630-11-02.

Разнорабочие ,  С р о ч -
но!, тел.+38(067)566-74-81, 
+38(096) 305-51-54.

Разнорабочий, вахта: 20/10, 
з/п почасовая, высокая, офици-
альное трудоустройство, жильё 
и питание предоставляется, 
тел.+38(066)892-57-39.

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

Робота на повний робочий 
день або підробіток, тел.099-
289-73-70, 097-706-55-24.

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.

Терміново потрібні со-
ртувальники вторинної 
сировини. Район роботи 
- в кінці пр. Б. Хмель-
ницького. З/п відрядна, 
тел.+38(067)73-777-06.

Уборщица, крупной кейте-
ринговой компании, район ТРЦ 
Нагорка, тел.+38(099)742-21-
27, +38(096)626-04-02.

Уборщица, ул. Донецкое 
шоссе, 110, тел,+38(097)590-
35-15.

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

20

М а й с т е р  м а н і к ю р - п е -
дикюр, перукар-універсал, 
потрібен 17-річній перукар-
ні ,  тел.+38(050)342-82-84, 
+38(068)244-95-04.

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ÑÔÅÐÀ ÏÎÑËÓÃ
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“Íîâà ðîáîòà”

Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ

Çàñíîâíèê:

Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.

ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007

Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Àäðåñà:

òåë./ôàêñ:

49000, 49000, ì. Äí³ïðî,

âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,

îô³ñ 412

e-mail: t_rezerv@ukr.net

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000 Ôîðìàò À3

Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.
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+38(056)767-16-35 (34,38)

Дніпровський міський 
центр зайнятості

За більш детальною 
інформацією за кожною 
із наведених вакансій 
звертатися за телефо-
ном (056)734-94-59, 
(056)734-94-58.

Авторемонтник, з/п 8 000 
грн.

Бухгалтер, з/п 8 000 грн.

Вантажник, з/п 8 000 грн.

Вихователь,  з/п 8 734 
грн. 

Водій автотранспортних 
засобів, з/п 8 300 грн.

Водій тролейбуса, з/п 15 
500 грн.

Газорізальник, з/п 9 000 грн.

Головний бухгалтер, з/п 14 
000 грн.

Дефектоскопіст з ультраз-
вукового контролю, з/п 15 
000 грн.

Електрик цеху, з/п 10 000 
грн.

Електрогазозварник, з/п 12 
600 грн.

Електрозварник труб на 
стані, з/п 18 000 грн. 

Електромеханік з ліфтів, 
з/п 10 000 грн.

Електромонтер з ремон-
ту та монтажу кабельних 
ліній, з/п 10 100 грн.

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування елек-
троустаткування, з/п 11 
000 грн.

Електромонтер контактної 
мережі, з/п 10 000 грн.

Завідувач відділу, з/п 11 
800 грн.

Коваль на молотах і пре-
сах, з/п 12 000 грн.

Комплектувальник, з/п 8 
000 грн.

Кондуктор громадського 
транспорту, з/п 7 500 грн.

Лікар загальної практи-
ки-сімейний лікар, з/п 15 
250 грн.

Лікар-психолог, з/п 7 600 
грн.

Лікар-терапевт, з/п 8 500 
грн.

Машиніст екскаватора, з/п 
10 000 грн. 

Машиніст пересувного 
компресора, з/п 9 000 грн.

Машиніст укладача ас-
фальтобетону, з/п 20 000 
грн.

Монтажник санітарно-тех-
нічних систем і устаткуван-
ня, з/п 7500 грн.

Нагрівальник (зварник) 
металу, з/п 10 000 грн.

Налагоджувальник коваль-
сько-пресового устатку-
вання, з/п 8 453 грн.

Насипальник цементу, з/п 
8 000 грн.

Оббивальник меблів, з/п 9 
000 грн.

Обвалювальник м’яса, з/п 
10 000 грн.

Оператор верстатів з про-
грамним керуванням, з/п 
12 000 грн.

Оператор лінії у вироб-
ництві харчової продукції 
(виробництво м’ясних про-
дуктів), з/п 10 000 грн.

Покоївка, з/п 8 000 грн.

Поліцейський (за спеціалі-
заціями), з/п 10 000 грн.

Продавець продовольчих 
товарів, з/п 9 100 грн.

Різальник на пилах, ножів-
ках та верстатах, з/п 15 
000 грн.

Свинар, з/п 10 112 грн.

Сестра медична, з/п 7 920 
грн. 

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів, з/п 
8 000 грн.

Слюсар з ремонту рухо-
мого складу, з/п 12 000 грн.

Слюсар-інструментальник, 
з/п 17 208 грн.

Слюсар-сантехнік, з/п 8 
500 грн.

Стрілець, з/п 9 000 грн.

Стропальник, з/п 10 000 грн.

Токар-розточувальник, з/п 

12 000 грн.

Фельд’єгер,  з/п 9 500 

грн. 

Фрезерувальник, з/п 10 

000 грн.

П а в л о г р а д с ь к и й 
МРЦЗ

В ч и т е л ь - д е ф е к т о -
лог, з/п 8584 грн. Сурдо-

педагог. Робота з дітьми з 

порушеннями слуху/глухими, 

володіння жестовим мовлен-

ням, проведення комплексної 

оцінки розвитку дитини, на-

дання корекційно-розвиткових 

послуг, консультування, робота 

в електронній системі АС «ІРЦ», 

работа в МКФ. тел.(0563) 26-

95-16.

Криворізький МРЦЗ

П р о д а в е ц ь - к о н с у л ь -
тант, з/п 5000 грн., продаж 

мобільних телефонів, вміння 

пояснити різницю між телефо-

нами, наклейка захисної плівки 

продаж аксесуарів до телефо-

нів. тел. (097)829-26-28.

Синельник івський 
МРЦЗ

Вчитель закладу загальної 

середньої освіти, з/п 9512, 

69 грн. Проведення навчання 

учнів відповідно до програм 

та методик фізичної культури, 

використовуючи найефектив-

ніші прийоми, методи і засоби 

навчання. Визначення завдань і 

зміст занять з урахуванням віку, 

підготовленості, індивідуаль-

них, психофізичних особливос-

тей учнів. Надання допомоги 

учням в оволодінні навичками і 

технікою виконання вправ. смт. 

Іларіонове. тел. (0566)34-36-14.

А с и с т е н т  в ч и т е -

ля, з/п 5000 грн. Працювати 

асистентом вчителя в інклю-

зивному класі. Уміння органі-

зовувати і проводити навчальну 

роботу з дітьми шкільного віку з 

використанням сучасних форм і 

методик. с. Первомайське. тел. 

(0566)34-36-14.

Нікопольський МРЦЗ

За більш детальною 
інформацією за кожною 
із наведених вакансій 
звертатися за телефо-
ном (0566) 69-65-06.

Агроном, з/п 15 000 грн. Ор-

ганізаційно-технологічне керів-

ництво в галузі рослинництва. 

с.Привільне

Оператор верстатів з 

програмним керуванням, 
з/п 5000 грн. Установка та 

зняття деталей після обробки. 

Для осіб з інвалідністю.

П і д с о б н и й  р о б і т -

ник, з/п 7500 грн. Для осіб з 

інвалідністю.

І н ж е н е р - к о н с т р у к -

тор, з/п 7700 грн. Розробка 

технічних проектів, проводити 

технічні розрахунки по проек-

там. Для осіб з інвалідністю.

Інженер з нормування пра-

ці, з/п 7700 грн. Розробка та 

впровадження норми трудових 

витрат. Для осіб з інвалідністю.

Інженер з автоматизованих 

систем керування вироб-

ництвом, з/п 14 560 грн. 

Організація технічно правиль-

ної експлуатації і своєчасного 

ремонту автоматичних систем 

зв’язку.

Картонажник, з/п 5000грн. 

Вироблення виробів з картону, 

бумаги та інших матеріалів. Для 

осіб з інвалідністю.

Електрогазозварник, з/п 8 

000 грн. Зварювальні роботи.

Інспектор з оборонно-ма-

сової роботи, з/п 9 000 грн. 

Розробка проектів з норматив-

но-правових актів.

Електромонтер з ремонту і 

обслуговування електроу-

статкування, з/п 9 000 грн. 

Розрахунок географічних ко-

ординат опор повітряних ліній.

Інженер –будівельник, з/п 5 

000 грн. Розробка інженерного 

проекту; здійснення супутних 

розрахунків. Для осіб з інва-

лідністю.

Диктор, з/п 5 000 грн. Воло-

діння дикцією.

Оператор електронно-об-

числювальних машин, з/п 5 

000 грн. Обчислення процентів, 

процентні відношення, підне-

сення до степеню. Для осіб з 

інвалідністю.

Журналіст, з/п 5 000 грн., 

готувати інформацію для ви-

давництв.

Водій навантажувача, з/п 

10 168 грн. Водійські права-ка-

тегорія «В», посвідчення водія 

навантажувача.

Лікар ветеринарної меди-

цини, з/п 14 960 грн. Здійснює 

дослідження причин виникнен-

ня, процесів протікання хвороб 

тварин, розробку методів їх 

лікування і профілактики.

Апаратник оброблення 

зерна, з/п 9401 грн. Ве-

дення технологічного процесу 

сушіння зерна та олійних куль-

тур. Організація забезпечення 

санітарного стану робочих зон.

Швачка, з/п 5800 грн., по-

шиття виробів вручну або на 

різноманітних універсальних 

машинках (ґудзикових, петель-

них, вишивальних, оверлоці 

тощо). Для осіб з інвалідністю.
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