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

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

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

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

Â øêîëû è ñàäû ãîðîäà
òðåáóþòñÿ:

Çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì
Ïîâàðà
Êóõîííûå ðàáîòíèêè

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

Çàâîäó ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

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

Ìàøèíèñò ýêñòðóäåðà

Ñëåñàðü

Ñïåöèàëèñò

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé

Ñàíòåõíèê

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!

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

Îô³ö³éíà
äîâãîñòðîêîâà
çàðåºñòðîâàíà
ðîáîòà â Óãîðùèí³

- îôîðìëåííÿ â³çè
- ïðî¿çä â Óãîðùèíó
- ïðî¿çä íà ðîáîòó

Îô³ö³éíà ì³ñÿ÷íà íàðàõîâàíà
çàðîá³òíà ïëàòà

Ìîæëèâå íàâ÷àííÿ óãîðñüê³é ìîâ³
Àíãë³éñüêà ìîâà â³òàºòüñÿ äëÿ ïîäàëüøî¿ êàð’ºðè
Ïðîæèâàííÿ â êîìôîðòíèõ óìîâàõ (âàííà, ñàíâóçîë,
êóõíÿ, òåëåâ³çîð, ³íòåðíåò (Wi-Fi))

���(���)���-��-� �

ÏÐÎÏÎÍÓªÌÎ ÐÎÁÎÒÓ Â ÓÃÎÐÙÈÍ²
ÄËß ÂÑ²Õ ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒÅÉ

- ìåäè÷íó ñòðàõîâêó
- âèïëàòè äî ïåíñ³éíîãî ôîíäó

Ô³ðìà îïëà÷óº ïîñëóãè:

Ðåºñòðàö³éíèé íîìåð êåðóâàííÿ äàíèìè: ÍÀ²Õ-102776/2016 íîìåð ë³öåíç³¿ Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³: 20-004-202,ÕÕ-ÌÓ-001/2013 Íàêàç ÌÑÏÓ ¹415 â³ä 17.02.2016 ð.

ßêùî ðîá³òíèê äîáðîñîâ³ñíî âèêîíóº ñâîþ ðîáîòó,
òî ðîáîòîäàâåöü ö³íèòü ³ ï³êëóºòüñÿ ïðî íüîãî

097-776-87-90

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÑÒÎÐÎÆ
â ÷àñòíûé äîì

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ïð. Ìèðó, 61 À)

066-103-10-12

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Âàíòàæíèêà

ÎÔÈÑ-ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ÎÎÎ “Ìîãèñ” òðåáóåòñÿ

çíàíèå 1Ñ, ðàáîòà ñî
ñêàíåðîì è ïðèíòåðîì

(099)094-43-56

ÂÎÄÈÒÅËÜ, êàò.Â
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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.

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.

Шаурмистка, день/ночь, с 
о/р и без о/р, Левій берег, 
тел.+38(063)860-66-19.

01

Шукаю помічника. Бажано 
військовий у відставці. Робота 
з персоналом. Нормований 
графік. Оплата до 18700 грн., 
тел.095-175-04-07.

02

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

Инженер-конструктор, зна-
ние программ SOLIDWORKS 
и КОМПАС, место работы: 
Левый берег, тел.+38(098)153-
37-14.

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.

05

Оператор по вводу дан-

ных, ул.  Кондратюка, 8, 

тел.+38(067)201-78-78.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР, знание 

1С, работа со сканером и 

принтером, тел.+38(099)094-

43-56.

Офісна робота. Прийом 

вхідних дзвінків, документація. 

Повна або частова зайнятість, 

тел.098-037-41-53.

Терміново! Помічник ке-

рівника. Можна без досвіду. 

Можлива кар єра. До 15 тис. 

грн., тел.050-626-94-32, 097-

340-37-24.

08

Робота для педагогів, 

тел.067-793-07-89, 050-629-

80-66.

09

Провізори, в національну 
аптечну мережу, у зв’язку 
з розширенням штату, ро-
бота постійна. Район вул. 
Лагірна, вул. Бальзака, вул. 
Баггутівська. Офіційне пра-
цевлаштування,  високий 
рівень зарплати, повний 
соціальний пакет, тел. 080-
050-88-48,  +38(067)567-65-
11, +38(050)423-76-75, Юлія.

Фармацевти, в нац іо-
нальну аптечну мережу, у 
зв’язку з розширенням шта-
ту, робота постійна. Район 
вул. Лагірна, вул. Бальзака, 
вул. Баггутівська. Офіційне 
працевлаштування, висо-
кий рівень зарплати, повний 
соціальний пакет, тел. 080-
050-88-48,  +38(067)567-65-
11, +38(050)423-76-75, Юлія.

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.

В торговельне представни-
цтво потрібні співробітники 
з досвідом адміністратора, 
керівника, тел.098-617-93-45, 
050-331-84-54.

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÂÈÊËÀÄÀ×²

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Øîëîõîâà,7

Âàíòàæíèê â
Êàñèð â

i
i

066-103-10-12
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Заведующий производ-
ством, в школы и сады го-
рода, тел.+38(096)626-04-02, 
+38(099)742-21-27.

К а с с и р ы ,  у л .  С и ч е с -
лавская Набережная, 33, 
тел.+38(066)112-86-65.

Кассиры, ул. Шолохова, 7, 
тел.+38(066)103-10-12.

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.

МОЙЩИЦА, в кофейню Dou-
bleDecker, з/п 7000 грн., график 
работы: 2/2, тел.+38(0562)39-
22-48, +38(097)395-60-21.

Официант ,  в ресторан, 
тел.+38(067)520-47-47.

О ф і ц і а н т ,  р е с т о р а н -
но-готельному комплексу, 
тел.+38(097)776-87-90.

Пекарь, крупной кейтерин-
говой компании, район ТРЦ 
Нагорка, 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.

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

Пиццайоло, р-н пр. Гага-
рина, тел.+38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

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 ,  ресторанно- го-
т е л ь н о м у  к о м п л е к с у , 
тел.+38(097)776-87-90.

П о в а р ,  С Р О Ч Н О ! , 
тел.+38(066)933-21-72.

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.

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.

Терміново! Відповідальний 
працівник на посаду консуль-
танта 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(066)103-10-12.

Кассир, пр-т Александра 
Поля, 11, тел.+38(067)136-
77-47.

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

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

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

Кассиры, р-н пр. Гагари-
на, тел.+38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Прибиральниця, пр. Бог-
дана Хмельницького, 118 д, 
тел.+38(067)136-77-47.

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

Продавец завитринной 
зоны, пер. Парусный, 10 Д, 
тел.+38(066)103-10-12.

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

П р о д а в е ц  з а в и т р и н -
ной зоны, р-н пр. Гагари-
на, тел.+38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

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, пр. Мира, 61А, 
тел.+38(066)103-10-12.

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. 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.

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

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

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, 
Срочно!, тел.+38(056)789-08-
03, +38(063)841-54-99, Евге-
ний Анатольевич.

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

12

Повара, р-н пр. Гагари-
на, тел.+38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 с мобильного бесплатно.

Готувач сумішей, вироб-
ничо-кондитерському під-
приємству ,  Терм іново ! , 
м.Днiпро, вул. Океанська, 4, 
тел.+38(050)489-77-93.

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

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
(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

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ

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

(066)725-91-45

ÂÎÄÈÒÅËÜ

ì.Äí ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4i

òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó

050-489-77-93

ÌÅÕÀÍ Ê ÖÅÕÓ
ÃÎÒÓÂÀ× ÑÓÌ ØÅÉ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ Ë Í

ÌÅÕÀÍ Ê-ÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀËÜÍÈÊ
ÓÊËÀÄÀËÜÍÈÊ-ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ
ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ
Ï ÄÑÎÁÍÈÉ ÐÎÁ ÒÍÈÊ
ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÊ

I
I

I II

I

I I

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÕÀÐ×ÎÂÈÕ

ÏÐÎÄÓÊÒ Â (×ÎËÎÂ ÊÈ)I I

ÂÈÐÎÁÍÈ× Õ ÏÐÈÌ ÙÅÍÜI I

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÓÍÈÂÅÐÑÀË

òåë. 099-231-26-41

Òàìàðà Âëàäèìèðîâíà

ñ îïûòîì ðàáîòû
íà ñòàíêå ÄÈÏ-200, ÄÈÏ-300

5,6 ðàçðÿäà

ÒÎÊÀÐÜ-

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖß
ÒÅÐÌ ÍÎÂÎ ÏÎÒÐ ÁÍÀ:² ²

ç�ï ���� ��í�
çà �� ç��í�
ñâ�º÷àñíà
âèïëàòà çï

(096) 228-65-85

���èò���àë�í��
â�ë� �í�� � �à��ài

Â ðåñòîðàí òðåáóþòñÿ:

067-520-47-47

Ïàðêîâùèê
Ãàðäåðîáùèê
Îôèöèàíò

(âóë. Ñ ÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 33)i

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö â
Êàñèð â

i
i

066-112-86-65
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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.

В О Д И Т Е Л Ь ,  к а т . В , 
тел.+38(099)094-43-56.

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

Висококваліфікований 
токар. Стабільна зарплата, 
оформлення, тел.+38(050)217-
38-26, +38(050)453-84-52.

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.

Готувач сумішей, вироб-
ничо-кондитерському під-
приємству ,  Терм іново ! , 
м.Днiпро, вул. Океанська, 4, 
тел.+38(050)489-77-93.

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.

Помощник пекаря, 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.

Продавцы ,  у л .  С и ч е -
славская Набережная, 33, 
тел.+38(066)112-86-65.

Р ізнороби ,  р е с торан -
но-готельному комплексу, 
тел.+38(097)776-87-90.

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.

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.

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

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

Шаурмистка, день/ночь, с 
о/р и без о/р, Левій берег, 
тел.+38(063)860-66-19.

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 годинии 
в день. Дохід до 400 грн. в 
день, т.097-403-11-01, 066-
377-81-89. 

Работник склада, умение 
управлять автопогрузчи-
ком, з/п от 9000 грн. пя-
тидневная рабочая неделя, 
полный социальный пакет, 
тел.+38(050)428-75-75.

Робота для всіх. Без вікових 
обмежень. Дохід до 480 грн. 
в день, т.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.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  на зерновоз, 
кат.Е обязательно, мож-
но без о/р, з/п 20000 грн., 
тел.+38(067)566-26-99.

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. 

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Òðåáóåòñÿ

íà çåðíîî÷èñòèòåëüíóþ
ìàøèíó ÁÖÑ

òåë. 067-560-12-05

ç/ï îò 18000 ãðí. + ïèòàíèå,
ïðîæèâàíèå

ÑËÅÑÀÐÜ

095-418-52-00

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Âåëèêà Ä âñüêà, 38³¿

Êóõàðÿ
Âàíòàæíèêà
Ïðîäàâöÿ

ÌÎËÎÄÛÅ ËÞÄÈ
äëÿ ðàáîòû

â ñëóæáå îõðàíû
ç/ï îò 600 äî 900 ãðí./ñóòêè

ñ ïðåäîñòàâëåíèåì òðåíèðîâîê
ó ïðîô. èíñòðóêòîðîâ

Òðåáóþòñÿ

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

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

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

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

Ãðóç÷èêè
Ðàçíîðàáî÷èå

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ!

(067) 566-74-81, (096) 305-51-54

Ïðåäïðèÿòèþ
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóåòñÿ:

Ïîâàð
Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé
íà ñòðîéêó

(066)933-21-72

Øâåè
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà
Ñòàáèëüíûé äîõîä
Ìåñòî ðàáîòû:
óë. Íèæíåäíåïðîâñêàÿ, 1
(Àãðîñîþç)

Íà ìåáåëüíóþ ôàáðèêó

òðåáóþòñÿ:

(095)782-91-17

(067)427-24-21

095-878-62-75

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áåí

(ðàéîí - ïð.Ïåòðîâñüêîãî)

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

Ìàéñòåð

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ïðîâ. Ïàðóñíèé, 10Ä

066-103-10-12

çàâ³òðèííî¿ çîíè
Ïðîäàâöÿ

(0562)39-22-48, (097)395-60-21

ÓÁÎÐÙÈÖÀ

ÌÎÉÙÈÖÀ ç/ï: 7000 ãðí.

ãðàôèê/ð: 2/2

Â êîôåéíþ òðåáóþòñÿ:

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ
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Рабочие, в цех по производ-
ству МК, место работы: Левый 
берег, тел.+38(098)153-37-14.

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.

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

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 на полуавтомат, 
опыт работы с тонким метал-
лом, место работы: Левый 
берег, тел.+38(098)153-37-14.

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.

СВЕРЛОВЩИК, СРОЧНО!, 
з/п 12000-14000 грн., опла-
та сдельная, своевремен-
ная, р-н работы: Правый бе-
рег, тел.+38(095)027-80-88, 
+38(067)882-90-34, Александр 
Викторович.

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.

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

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.

Електромонтер, дніпровсь-
кому  кабельному  заво -
ду «Енерго», місце робо-
ти - с. Новоолександрів-
ка, 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.

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.

Маляр, в столярный цех, 
без  вредных  привычек , 
дисциплинированность , 
тел.+38(067)563-47-20.

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 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.

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

Механік-налагоджуваль-
ник, виробничо-кондитер-
ському підприємству, Терміно-
во!, м.Днiпро, вул. Океанська, 
4, тел.+38(050)489-77-93.

МОЙЩИЦА, в кофейню Dou-
bleDecker, з/п 7000 грн., график 
работы: 2/2, тел.+38(0562)39-
22-48, +38(097)395-60-21.

Оператор  е кс трудера , 
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 станков с ЧПУ, 
в столярный цех, без вредных 
привычек, дисциплинирован-
ность, тел.+38(067)563-47-20.

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.

Підсобник робітник, ви-
робничо-кондитерському 
підприємству, Терміново!, 
м.Днiпро, вул. Океанська, 4, 
тел.+38(050)489-77-93.

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

Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

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

ÎÕÎÐÎÍÖ²

Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

(áóë. âðîïåéñüêèé,1Ä)ª

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Êàñèðà
096-756-15-43

Òðåáóþòñÿ:

ÏÎÂÀÐ

ÏÐÎÄÀÂÖÛ

068-403-42-02

Ïåêàðü
Ïîìîùíèê ïåêàðÿ
Ïîìîùíèê ïîâàðà
Óáîðùèöà

Ðàéîí ÒÐÖ Íàãîðêà

Êðóïíîé êåéòåðèíãîâîé êîìïàíèè
òðåáóþòñÿ:

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

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

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

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ

²ÍÆÅÍÅÐ-

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

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

ÑÐÎ×ÍÎ!

ÒÎÊÀÐÜ
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ
ÑÂÅÐËÎÂÙÈÊ
ç/ï ãðí.12000-14000
Îïëàòà ñäåëüíàÿ, ñâîåâðåìåííàÿ

ð-í ðàáîòû: Ïðàâûé áåðåã

095-027-80-88
067-882-90-34

Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷

Ïðåäïðèÿòèþ ïèùåâîé
ïðîìûøëåííîñòè òðåáóþòñÿ

ñîòðóäíèêè ñëåäóþùèõ
ñïåöèàëüíîñòåé:

Îïëàòà âûñîêàÿ, ðàéîí àýðîïîðòà

Òåë. (067)563-77-75

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

òåë. 097-776-87-90

Ðåñòîðàííî-
ãîòåëüíîìó êîìïëåêñó

òåðì³íîâî ïîòð³áí³

Îô ö àíòè

Ïîâàðè

Òåñëÿð

Ð çíîðîáè

i i

i

i

Â ñòîëÿðíûé öåõ òðåáóþòñÿ:

Ìàëÿð
Îïåðàòîð
ñòàíêîâ ñ ×ÏÓ

áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,

äèñöèïëèíèðîâàííîñòü

067-563-47-20

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ, 11

ÊÀÑÈÐÀ
067-136-77-47
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ÐÎÁÎÒÀ
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. Новоолексан-
дрівка, 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, з/п от 12000 грн., 
пятидневная рабочая неделя, 
полный социальный пакет, 
тел.+38(050)428-75-75.

ТОКАРЬ ,  СРОЧНО! ,  з/п 
12000-14000 грн., оплата 
сдельная, своевременная, 
р-н работы: Правый бе-
рег, тел.+38(095)027-80-88, 
+38(067)882-90-34, Александр 
Викторович.

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

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ, 5-6 
разряда, с опытом работы на 
станках ДИП-200, ДИП-300, 
тел.+38(099)231-26-41, Тама-
ра Владимировна.

Укладальник-пакувальник, 
виробничо-кондитерському 
підприємству, Терміново!, 
м.Днiпро, вул. Океанська, 4, 
тел.+38(050)489-77-93.

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

Фрезеровщик, з/п от 12000 
грн., пятидневная рабочая 
неделя, полный социальный 
пакет, тел.+38(050)428-75-75.

ФРЕЗЕРОВЩИК , СРОЧ-
НО!, з/п 12000-14000 грн., 
оплата сдельная, своевре-
менная, р-н работы: Правый 
берег, тел.+38(095)027-80-88, 
+38(067)882-90-34, Александр 
Викторович.

Швеи, на мебельную фа-
брику, бесплатная доставка, 
стабильный доход, место ра-
боты: ул. Нижнеднепровская, 1 
(Агросоюз), тел.+38(095)782-
91-17, +38(067)427-24-21.

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.
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П о д с о б н ы й  р а б о -
чий на стройку, СРОЧНО!, 
тел.+38(066)933-21-72.
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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, м. Дніпро,г роботи 
1/2, 1/3, заробітна плата від 
760 грн./зміна+премії, офі-
ційне прарацевлаштування, 
соцпакет, тел.+38(098)410-71-
51, +38(050)442-87-44.

Охоронці, охоронногму під-
приємству, графік роботи: 
подобово і вахтовим мето-
дом, тел.+38(050)561-73-77, 
+38(067)242-60-08.

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

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.

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

СТОРОЖ, Срочно!, в частный  
дом, тел.+38(097)776-87-90.

ОХОРОНЦІ, в хоронну фірму, 
чоловіки від 20 до 50 років, 
своєчасна виплата заробітної 
плати, соціальний пакет, за-
безпечення фірменним одя-
гом, тел.+38(097)687-26-82, 
+38(095)664-48-50.
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WHC. Робота в Угорщині 
для всіх спеціальностей, 
ми пропонуємо офіційну місяч-
ну нараховану заробітну плату, 
Фірма оплачує наступні послу-
ги: оформлення візи, проїзд в 
Угорщину, проїзд на роботу, 
медичну страховку, виплати 
до пенсійного фонду. Мож-
ливе навчання угорській мові. 
Англійська мова вітається для 
подальшої кр’єри. Проживання 
серед комфортабельних умов: 
ванна, санвузол, кухня, телеві-
зор, інтернет (Wi-Fi). Якщо 
робітник добросовісно виконує 
свою роботу, то роботодавець 
цінить і піклується про нього. 
Зателефонувати: +38(067)100-
46-38, Реєстраційний номер 
керування даними: НАІХ-
102776/2016 Номер ліцензії 
Міністерства праці: 20-004-
202, ХХ-МУ-001/2013 Наказ 
МСПУ №415 від 17.02.2016 р.

Візьму порядну людину в 
сімейний бізнес, тел.067-793-
07-89, 050-629-80-66.

Підробіток. Дохід до 500 грн. 
в день, тел.067-793-07-89, 
050-629-80-66.

Робота, підробіток. До 480 
грн. в день, тел.050-234-45-47, 
063-834-05-82.

Робота, підробіток. Можна 
студентам  та випускникам 
ВУЗів, тел.095-305-64-48, 096-
228-65-04.

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

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

Ïðîâ çîð â
Ôàðìàöåâò â

i i
i

Íàö³îíàëüíà àïòå÷íà ìåðåæà

ó çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì øòàòó

çàïðîøóº íà ïîñò³éíó ðîáîòó

Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèñîêèé ð³âåíü çàðïëàòè,
ïîâíèé ñîö³àëüíèé ïàêåò

080-050-88-48,

067-567-65-11,

050-423-76-75, Þë³ÿ

ðàéîí âóë. Ëàã ðíà
âóë. Áàëüçàêà

âóë. Áàããîâóò âñüêà

i

i

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

óìåíèå óïðàâëÿòü àâòîïîãðóç÷èêîì

Çàâîäó "Ïðèâàò Êàáåëü"

òðåáóåòñÿ

òåë. 050-428-75-75

Ðàáîòíèê ñêëàäà

Òîêàðü
Ôðåçåðîâùèê
ç/ï îò 12000 ãðí.

ç/ï îò 9000 ãðí.

ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ,
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò

.

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

Òåë. ( )067 507-94-95

ç/ï â ä çài 15ãðí4500-5500 . çì³í

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ
Â²ÄÊÐÈÒÎ ÂÀÊÀÍÑ²²:

ÄÂ ÐÍÈÊ ÂI I

Òåðèòîð³àëüíî - âóë. Êîíäðàòþêà,
âóë. Òèòîâà òà âóë. Òîïîëèíà

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:
(ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 118Ä)

067-136-77-47

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Òåë. 098-153-37-14
Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

Ñâàðùèê
íà ïîëóàâòîìàò

îïûò ðàáîòû ñ òîíêèì ìåòàëëîì

Ðàáî÷èå
â öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó ÌÊ

Èíæåíåð-
êîíñòðóêòîð

çíàíèå ïðîãðàìì
SOLIDWORKS è ÊÎÌÏÀÑ

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

Â ñ. Îðëîâùèíà òðåáóþòñÿ:

ÐÀÁÎ×ÈÅ
ïî óõîäó çà ñ/õ æèâîòíûìè,

áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê
Îáåñïå÷èâàåì:
- çàðïëàòó,
- õîðîøèå óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ

097-309-44-06

(067)630-11-02

ÇÀÂÎÄÓ “ÍÅÔÒÅÌÀØ”

òðåáóþòñÿ

ÓÍÈÂÅÐÑÀË

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ

ÑÂÀÐÙÈÊ
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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.

ÐÎÁÎÒÀ
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+38(056)767-16-35 (34,38)

Íà ðîáîòó ïîòð³áí³
âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

067-201-78-78

Ïðîäàâåöü ì ÿñà�

Îõîðîííèê
Âàíòàæíèê
Îïåðàòîð
Ìåíåäæåð ÐÊÇ
Ôàðøìåí

�ç ââåäåííÿ äàíèõ

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

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. Новоолексан-
дрівка, тел.+38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Вантажник, пр. Мира, 61А, 
тел.+38(066)103-10-12.

Гардеробщик, в ресторан, 
тел.+38(067)520-47-47.

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

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

Грузчики, график работы 4/4 
с 8.00 до 20.00, р-н 12 Квар-
тал, тел.+38(067)569-76-34. 

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.

ГРУЗЧИКИ ,  на  продо-
вольственные склады по 
ул. Винокурова и ул. Юди-
на, тел.+38(096)626-04-02, 
+38(099)742-21-27.

Г р у з ч и к и ,  С р о ч н о ! , 
т ел .+38 (067 )566 -74 -81 , 
+38(096) 305-51-54.

Грузчики, ул. Шолохова, 7, 
тел.+38(066)103-10-12.

ДВІРНИКИ, з/п від 4500-
5500грн. за 15 змін, територі-
ально - вул. Кондратюка, вул. 
Титова та вул.Тополина, деталі 
за номером тел.+38(067)507-
94-95.

Дворник в ОСМД на по-
стоянную работу, Срочно!, 
т ел .+38 (066 )781 -47 -73 , 
+38(096)196-47-16.

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

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

Жінки/чоловіки на по-
стійну проботу для при-
бирання придомової те-
риторії. 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.

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.

Організації на постійну роботу 
потрібні робітники з ремон-
ту дерев’яних піддонів. 
Оплата відрядна. Лівий берег 
- район ж/м Фрунзенський, 
правий берег -  район ж/м 
Сокіл, тел.+38(066)333-97-67, 
+38(093)255-10-55.

Парковщик, в ресторан, 
тел.+38(067)520-47-47.

Підробіток у вільний для 
Вас час. До 2000грн. на тиж-
день, тел.096-545-20-56.

Підсобник робітник, ви-
робничо-кондитерському 
підприємству, Терміново!, 
м.Днiпро, вул. Океанська, 4, 
тел.+38(050)489-77-93.

ПОСУДОМОЙЩИЦЫ-У-
Б О Р Щ И Ц Ы ,  в  р е с т о -
ран, Центр, ж/м ”Победа”, 
т ел .+38 (097 )202 -05 -10 , 
+38(067)622-36-25, Марга-
рита.

Ð Î Á Î Ò À

Òåë. 097-667-72-61

Ïðîäàâåöü-
êîíñóëüòàíò
Âàíòàæíèê
Êóõàð

âóë. Àê³íô³ºâà, 9

Потрібні в Споркомплекс 
прибиральниці, нічні і ден-
ні зміни (можна на вибір), 
пр. П.Орлика (колиш. 
Ілліча), графік: 07.00-
19.00, 19.00-07.00, 2/2, 
тел.+38(067)563-25-44.

Потрібні в спорткомплекс 
прибиральники чоловічих 
роздягалень, душових, пр. 
П.Орлика (колиш. Ілліча), 
графік: 07.00-21.30, 2/2 
дня, тел.+38(067)563-
25-44.

Потрібні прибиральниці 
в офіс (верх пр. Поля, 
р-н «Славутича»), ранок 
з 06.00-09.00, п’яти-
денка, іноді чергування 
по суботах пару годин, 
тел.+38(067)223-16-18.

Потрібні прибиральниці, 
двірники, в ТЦ на Під-
станції, тел.+38(067)549-
23-39.

Потрібні прибиральниці, 
двірники, в ТЦ по вул. 
Титова. 2/2 нічні і денні 
зміни, тел.+38(067)402-
15-71.

Потрібні сервісні співро-
бітники в офіси і ТЦ. Гра-
фіки і райони міста, різні. 
Зарплата раз в місяць 
на карту, оформлення, 
тел.+38(067)214-85-79.

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 
4500-5500грн. за 15 змін, 
територіально - вул. Кон-
дратюка, вул. Титова та вул.
Тополина, деталі за номером 
тел.+38(067)507-94-95.

Прибиральниця в офіс і склад, 
р-н вул. Малиновського, п’я-
тиденка, графік: 08.00-17.00, 
з/п на карту, тел.+38(067)214-
85-79.

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

РАБОЧИЕ по уходу за с/х жи-
вотными, без вредных привы-
чек, обеспечиваем: зарплату, 
хорошие условия проживания 
и питания, в с. Орловщина, 
тел.+38(097)309-44-06.

Разнорабочие, на предпри-
ятие пищевой промышленно-
сти, оплата высокая, район 
аэропорта, тел.+38(067)563-
77-75.

Разнорабочие, Срочно!, 
т ел .+38 (067 )566 -74 -81 , 
+38(096) 305-51-54.

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

Разнорабочий, вахта: 20/10, 
з/п почасовая, высокая, офи-
циальное трудоустройство, 
жильё и питание предостав-
ляется, 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 або підробіток. Повна 
та часткова зайнятість. Дохід 
до 400 грн. в день, тел.068-
233-97-50.

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.   

Тесляр ,  ресторанно-го-
т е л ь н о м у  к о м п л е к с у , 
тел.+38(097)776-87-90.

Требуется дворник-госпо-
дарник, на склад, р-н вул. 
Малиновського, приби-
рання прилеглої території, 
покіс трави та ін. Офіційне 
оформлення, з/п висока, 
тел.+38(067)214-85-79, 
+38(067)563-25-44.

УБОРЩИЦА, в кофейню Dou-
bleDecker, з/п 7000 грн., график 
работы: 2/2, тел.+38(0562)39-
22-48, +38(097)395-60-21.

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

Укладальник-пакувальник, 
виробничо-кондитерському 
підприємству, Терміново!, 
м.Днiпро, вул. Океанська, 4, 
тел.+38(050)489-77-93.

Цікава робота. Офіс. Друж-
ний колектив. Дохід до 11500 
грн. + премії, тел.068-982-48-
50, 066-558-64-48.
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Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿ â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram


