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

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

Â øêîëû è ñàäû ãîðîäà
òðåáóþòñÿ:

Çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì
Ïîâàðà
Êóõîííûå ðàáîòíèêè

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

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!
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Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ïð. Ìèðó, 61 À)

066-103-10-12

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Âàíòàæíèêà

ð-í 12 Êâàðòàë

òåë. 067-569-76-34

Âàðùèöà
Óïàêîâùèöà
Îïåðàòîð

ãðàôèê ðàáîòû: 4/4

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

Êîíäèòåðñêîìó ïðåäïðèÿòèþ
ñòðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Òîá³ âæå âèïîâíèëîñÿ 18 ðîê³â?
Õî÷åø áåçêîøòîâíó òà ëåãàëüíó ðîáîòó â Óãîðùèí³?
Ìè çíàéäåìî äëÿ òåáå ³äåàëüíó ðîáîòó
Çðîáè ïåðøèé êðîê ùå ñüîãîäí³!
ÂÕÖ-Ïàðòíåð äî óñï³õó!
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+38(067)100-46-38

Òîá³ âæå âèïîâíèëîñÿ 18 ðîê³â?
Õî÷åø áåçêîøòîâíó òà ëåãàëüíó ðîáîòó â Óãîðùèí³?
Ìè çíàéäåìî äëÿ òåáå ³äåàëüíó ðîáîòó
Çðîáè ïåðøèé êðîê ùå ñüîãîäí³!
ÂÕÖ-Ïàðòíåð äî óñï³õó!
Çâåðòàéòåñÿ çà òåëåôîíîì:

�îìåð ë³öåíç³¿ Ì³í³ñòåðñòâà ïðàö³: 20-004-2002, ÕÕ-ÌÓ-407/2013

Ïèööåðèÿ

ïðèãëàøàåò
MODERNA

Óáîðùèöó-
ìîéùèöó
ðàáîòà ïîñìåííàÿ
ç/ï:35-40 ãðí./÷àñ

( )068 653-79-07 +38(067)809-19-35

ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ

ÌÀËßÐ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ
ñòðîéêà, îãîðîä

ðàáîòà ñ ÎÑÁÁ

ïóíêòóàëüíûå,
îòâåòñòâåííûå,

û

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ
ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ

ãèáêèé ãðàôèê ðàáîò

Òðåáóþòñÿ: Çàêðîéùèêè Çàãîòîâùèêè Ñàïîæíèêè
063-303-71-62
063-261-97-46

Îïûò ðàáîòû íå òðåáóåòñÿ

на аптечный склад
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ

òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

067-443-32-52

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

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.

Сотрудники на аптечный 
склад, место работы: Левый 
берег, о/р не требуется, вы-
сокая з/п без задержек, офи-
циальное трудоустройство, со-
цподдержка за счет компании, 
комфортное рабочее место, 
развозка, тел.+38(067)443-
32-52.

Тобі вже виповнилося 18 ро-
ків? Хочеш безкоштовну та 
легальну роботу в Угорщині? 
Ми знайдемо для тебе ідеальну 
роботу. Зроби перший крок ще 
сьогодні! ВХЦ-Партнер до успі-
ху! Звертайтеся за телефоном: 
+38(067)100-46-38 (Номер 
ліцензії Міністерства праці: 
20-004-2002, ХХ-МУ-407/2013).

01

Шукаю помічника. Бажано 
військовий у відставці. Робота 
з персоналом. Нормований 
графік. Оплата до 18700 грн., 
т.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.

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

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

05

Адміністративна робота в 
офісі. Гарні перспективи, т.095-
871-61-05, 067-112-02-54.

Необхідність змін у житті на 
краще. Робота в офісі для рі-
шучих людей, т.099-289-73-70, 
097-706-55-24.

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

Терміново! Помічник керівни-
ка. Можна без досвіду. Мож-
лива кар’єра. До 15 тис. грн., 
т.050-626-94-32, 097-340-37-
24.

08

Робота для педагогів, 
тел.067-793-07-89, 050-629-
80-66.

09

Комп’ютерному томогра-
фу потрібен рентгенлабо-
рант на 0,5 ставки. Досвід 
роботи вкрай бажаний, 
тел.+38(067)981-20-40.

Сотрудники на аптечный 
склад, место работы: Левый 
берег, о/р не требуется, вы-
сокая з/п без задержек, офи-
циальное трудоустройство, со-
цподдержка за счет компании, 
комфортное рабочее место, 
развозка, тел.+38(067)443-
32-52.

10

Терміново! Розширюємо 
торгівельну філію і проводимо 
набір співробітників на офісні 
позиції. Обов’язки: прийом 
дзвінків, допомога в прове-
денні переговорів, мінімальний 
документообіг. Умови: гнучкий 
графік, конкурентний дохід, 
офіційне працевлаштування, 
т.097-762-48-85.

Агентство недвижимости 
набирает штат сотрудни-
ков, з/п от 20000 грн., опыт 
работы не обязателен, об-
учение, 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.

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÂÈÊËÀÄÀ×²

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

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

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

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Êîíäèòåðñêîìó ïðåäïðèÿòèþ
ñòðî÷íî òðåáóþòñÿ:

ð-í 12 Êâàðòàë

òåë. 067-569-76-34

ãðàôèê ðàáîòû: 2 äåíü/2 íî÷ü
4 âûõîäíûõ

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

Æàðùèê àðàõèñà

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

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ïðåäîñòàâëÿåì

ìåñòî ïðîæèâàíèÿ

( )067 568-48-60

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖI
ç/ï 5500 ãðí.

çà 15 çì³í

(096) 228-65-85

Òåðèòîð³àëüíî:

âóë. Òèòîâà òà

âóë. Àíäð ÿ Ôàáðài

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÏÎÒÐ²ÁÍ²:

Òðåáóþòñÿ:

063-303-71-62, 063-261-97-46

Çàêðîéùèêè
Çàãîòîâùèêè
Ñàïîæíèêè

067-567-56-72 Èãîðü Âèêòîðîâè÷

Ð-í ðàáîòû ã. Ïðèäíåïðîâñê, ×àïëè

ïî ïðîèçâîäñòâó ËÊÌ

ç/ï 10000-12000 ãðí.

Ðàáîòíèê öåõà
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Кассиры, ул. Сичеславская На-
бережная, 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.

Пекарь, крупной кейтеринго-
вой компании, район ТРЦ На-
горка, тел.+38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Повар для работы с мя-
сом, крупной кейтеринговой 
компании, 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. Гагари-
на, 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.

П о в а р ,  п р .  Г е р о е в  2 , 
тел.+38(063)279-87-32.

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.

Продавцы ,  у л .  Сичес -
лавская Набережная, 33, 
тел.+38(066)112-86-65.

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.

В зв’язку з розширенням, 
оптова організація прийме на 
роботу співробітника з серйоз-
ною, грамотною мовою на різні 
позиції, Можливий підробіток, 
т.095-175-04-07.

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

Робота,  п ідроб іток  для 
спеціаліста по роботі з персо-
налом і по роботі з клієнтами, 
т.098-617-93-45, 050-331-84-
54.

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. Кондра-
тюка, 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.

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

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

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, Евгений 
Анатольевич.

Робота для операторів, т.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.

Варщица, кондитерскому 
предприятию, график ра-
боты: 4/4, р-н 12 Квартал, 
тел.+38(067)569-76-34.

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

Жарщик арахиса ,  гра-
фик работы: 2 день/2 ночь 
4 выходных, кондитерскому 
предприятию, 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.

ÒÎÐÃ²ÂËß

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

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-
(âóë. Ñ ÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 33)i

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö â
Êàñèð â

i
i

066-112-86-65

Ïîâàð

Ïåêàðü

äëÿ ðàáîòû ñ ìÿñîì

Ðàéîí ÒÐÖ Íàãîðêà

Êðóïíîé êåéòåðèíãîâîé êîìïàíèè
òðåáóþòñÿ:

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

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

Ñëþñàðÿ

³

ïåðøî¿ êàòåãîð³¿

ç ðåìîíòó

ðóõîìîãî ñêëàäó

ç ðåìîíòó

äèçåë â

ç ðåìîíòó

âåðñòàòíîãî òà êðàíîâîãî

îáëàäíàííÿ

³

âåðñòàòíèõ òà

ñëþñàðíèõ ðîá³ò

Ñëþñàðÿ-

ñàíòåõí êà
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Готувач сумішей, виробни-
чо-кондитерському підприєм-
ству, Терміново!, 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.

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

Жарщик арахиса ,  гра-
фик работы: 2 день/2 ночь 
4 выходных, кондитерскому 
предприятию, р-н 12 Квартал, 
тел.+38(067)569-76-34.

З а г о т о в щ и к и , 
т е л . +38 ( 0 63 ) 3 03 - 7 1 - 6 2 , 
+38(063)261-97-46.

З а к р о й щ и к и , 
т е л . +38 ( 0 63 ) 3 03 - 7 1 - 6 2 , 
+38(063)261-97-46.

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

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

Маляр, в столярный цех, 
без  вредных  привычек , 
д и сциплиниров анно с т ь , 
тел.+38(067)563-47-20.

Маляр, на мебельную фабри-
ку, бесплатная доставка, ста-
бильный доход, место работы: 
ул. Нижнеднепровская, 1 (Агро-
союз), тел.+38(095)782-91-17, 
+38(067)427-24-21.

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.
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Кладовщик, на производство, 
график работы: с 8.00 до 18.00, 
пн.-пт., официальное оформ-
ление, 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 автопогрузчиком, з/п 
от 9000 грн. пятидневная рабо-
чая 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.
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Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чесний, 
порядний. Досвід роботи 
на груз. DAF, Scania, при-
чепи-тенти (штора), двад-
цятки. Повна зайнятість, 
по Україні. Достойна З/П, 
+38(095)286-51-99, пн.-
птн. 8:00-16:00, Ірина.

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

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

Автослюсар,  автома-
ляр, рихтовщик на СТО, 
тел.+38(050)340-22-00.

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.

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. 

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

В о д и т е л ь ,  к а т . В , С , 
тел.+38(050)713-20-04.

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.

Е к с к а в а т о р н и к  н а 
JSB, CAT. Підстанція, 
тел.+38(067)565-42-20.

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.

Менеджер з продажу авто-
запчастин, тел.+38(050)340-
22-00.

СДАМ В АРЕНДУ АВТОМО-
БИЛЬ, под план для работы в 
такси, Авто: “ЗАЗ” Lanos, ЗАЗ” 
Vida, тел.+38(067)632-62-54.

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.
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ВП «Мікрон»: слюсар-ін-
струментальник 6 р., з 
тривалим досвідом робо-
ти. Чоловік, відповідаль-
ність, уважність. Графік 
за домовленістю. ЗП від-
рядна. Пр. Б. Хмельниць-
кого, 222 (Г. Сталінгра-
ду), тел.+38(067)280-51-
21, +38(067)562-70-73.

ВП «Мікрон»: токар 5-6 р., 
з тривалим досвідом ро-
боти. Чоловік, відповідаль-
ність, уважність. Графік 
за домовленістю. ЗП від-
рядна. Пр. Б. Хмельниць-
кого, 222 (Г. Сталінгра-
ду), тел.+38(067)280-51-
21, +38(067)562-70-73.

ВП «Мікрон»: фрезеру-
вальник 5-6 р., з трива-
лим досвідом роботи. Чо-
ловік, відповідальність, 
уважність. Графік за до-
мовленістю. ЗП відряд-
на. Пр. Б. Хмельниць-
кого, 222 (Г. Сталінгра-
ду), тел.+38(067)280-51-
21, +38(067)562-70-73.

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

095-418-52-00

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Âåëèêà Ä âñüêà, 38³¿

Êóõàðÿ
Âàíòàæíèêà
Ïðîäàâöÿ

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 áí :

³ º
³ ³ ³I

ÅËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
ÑËÞÑÀÐ-ÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀËÜÍÈÊ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ Ë ÍI II

ÓÊËÀÄÀËÜÍÈÊ-ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ

Ï ÄÑÎÁÍÈÉ ÐÎÁ ÒÍÈÊI 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

Ñòîëÿð
Ìàëÿð
Ñâàðøèê
Ðàáî÷èé

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

Íà ìåáåëüíóþ ôàáðèêó

òðåáóþòñÿ:

(095)782-91-17

(067)427-24-21

â ïðîèçâîäñòâî

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ïðîâ. Ïàðóñíèé, 10Ä

066-103-10-12

çàâ³òðèííî¿ çîíè
Ïðîäàâöÿ

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

ç/ï: 7000 ãðí.

ãðàôèê/ð: 2/2

Â êîôåéíþ òðåáóþòñÿ:

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

ÓÁÎÐÙÈÖÀ ç/ï: 33 ãðí./÷àñ

ãðàôèê/ð: 3/3

Â êîôåéíþ òðåáóåòñÿ:

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

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 ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ñîöïàêåò

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(âóë. Êîíäðàòþêà, 8)

Îõîðîííèêà

Ãàñòðîíîì ñòài
Òåë. 095-418-52-00

Òåë. ( )067 507-94-95

ç/ï â ä çài 15ãðí4500 . çì³í

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ
ÄÂ ÐÍÈÊ ÂI I

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

Â²ÄÊÐÈÒÎ ÂÀÊÀÍÑ²²:

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ



№30(704) 07.10.20-13.10.20 www.t-rezerv.dp.ua 5

ÐÎÁÎÒÀ
Столяр, 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.

Токар, з мінімальними на-
вичками роботи. З/п 12000 
грн. (оплата відрядна). 
Р-н ж/м Тополь. Вільний 
графік роботи, повна за-
йнятість, тел.+38(050)919-
04-06, +38(097)551-23-60.

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

Токарь, район ж/д вокзала, 
пл. Островского, оплата сво-
евременная, комфортные ус-
ловия, тел.+38(096)519-06-07, 
+38(095)664-84-03.

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

Укладальник-пакуваль-
ник, виробничо-кондитерсько-
му 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.

Прибиральник виробничих 
приміщень, виробничо-ко-
ндитерському підприємству, 
Терміново!, м.Днiпро, вул. 
Океанська, 4, тел.+38(050)489-
77-93.
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Кафельщики, работа с ОСББ, 
пунктуальные, ответственные, 
возможна работа для пенсио-
нера, гибкий график работы, 
тел. +38(067)809-19-35.

Маляр, работа с ОСББ, пун-
ктуальные, ответственные, 
возможна работа для пенсио-
нера, гибкий график работы, 
тел. +38(067)809-19-35.

Маляри-штукатури, в бу-
дівельну організацію. За-
робітна плата своєчасно, 
тел.+38(096)690-85-09, 
Володимир.

Подсобный рабочий, строй-
ка, огород, пунктуальные, от-
ветственные, возможна работа 
для пенсионера, гибкий график 
работы, тел. +38(067)809-19-
35.

Різноробочий, з/п 300 
грн./день, на будівництво, 
тел.+38(050)340-22-00.

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

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

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

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. Океан-
ська, 4, тел.+38(050)489-77-93.

Оператор производствен-
ной линии, кондитерско-
му предприятию, график ра-
боты: 4/4, р-н 12 Квартал, 
тел.+38(067)569-76-34.

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

ОПЕРАТОР установки з нане-
сення полiуретану, полiмочови-
ни, 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.

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

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

Рабочий на производ-
ство, на мебельную фабрику, 
бесплатная доставка, стабиль-
ный доход, место работы: ул. 
Нижнеднепровская, 1 (Агро-
союз), тел.+38(095)782-91-17, 
+38(067)427-24-21.

Сапожники, тел.+38(063)303-
71-62, +38(063)261-97-46.

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 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.

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

Слесарь-ремонтник про-
изводственной линии, гра-
фик работы: 2 день/2 ночь 
4 выходных, кондитерскому 
предприятию, р-н 12 Квартал, 
тел.+38(067)569-76-34.

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

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

Слюсар, 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.

Слюсар-налагоджуваль-
ник, графiк роботи змiнний, 
с.м.т. Iларiонове, вул. Централь-
на, 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.

Слюсарь з ремонту вер-
статного та кранового 
обладнання, 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.

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

Ãðàô³ê ðîáîòè:
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ÐÎÁÎÒÀ
Сантехники, работа с ОСББ, 
пунктуальные, ответственные, 
возможна работа для пенсио-
нера, гибкий график работы, 
тел. +38(067)809-19-35.
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Охоронці, м. Дніпро, гр/ро-
боти 1/2, 1/3, заробітна пла-
та від 760 грн./зміна+премії, 
офіційне працевлаштування, 
соцпакет, тел.+38(098)410-71-
51, +38(050)442-87-44.

Охоронці, охоронному 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, тел.+38(067)566-
94-50, +38(099)383-54-26.

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

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

ОХОРОНЦІ, в охоронну 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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Активний пенсіонер в офіс. 
Оплата до 10 тис. грн. та 
вище. т.097-323-87-21, 095-
169-35-76.

Вантажник на крупи. Лівий 
берег, тел.+38(095)910-
43-33. 

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

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

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

Гарна робота для хорошої 
людини. Гарна оплата, т.099-
454-02-80, 096-380-33-60.

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.

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.

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

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

Подсобный рабочий, строй-
ка, огород, пунктуальные, от-
ветственные, возможна работа 
для пенсионера, гибкий график 
работы, тел. +38(067)809-19-
35.

Прибиральниці в гіпермар-
кет, ж/м Тополь, АНД р-н. 
Графік 2/2, 8:00-20.00 або 
20.00-8.00. ЗП 4500-7000 
грн, +38(099)515-54-18.

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

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п від 
4500 грн. за 15 змін, територі-
ально - вул. Кондратюка, вул. 
Пастера та вул.Тополина, дета-
лі за номером тел.+38(067)507-
94-95.

Работник цеха по производ-
ству ЛКМ, з/п 10000-12000 грн., 
р-н работы г. Приднепровск, 
Чапли, тел.+38(067)567-56-72, 
Игорь Викторович.

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.

РАБОЧИЕ, на линию по пе-
реработке полимеров, график 
работы: посменно, м/р: с. 
Партизанское, Днепровский 
район, доставка транспортом 
предприятия, тел.+38(096)730-
94-23, тел.+38(067)791-93-45.

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

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

РАЗНОРАБОЧИЕ ,  фер-
мерскому хозяйству, предо-
ставляем место проживания, 
тел.+(067)568-48-60.

Робота або підробіток. Можна 
без досвіду роботи. Дохід ста-
більний, т.068-233-97-50.

Íà ðîáîòó ïîòð³áí³
âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

067-201-78-78

Ïðîäàâåöü ì ÿñà’

Îõîðîííèê
Âàíòàæíèê
Îïåðàòîð
Ìåíåäæåð ÐÊÇ
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Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
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Êàñèð â
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095-418-52-00

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

063 279-87-32( )

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Âàíòàæíèêà
Ïåêàðÿ
Êóõàðÿ
Êîì ðíèêà

çàâ³òðèííî¿ çîíè
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Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:
(ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 118Ä)

067-136-77-47

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ

Ð Î Á Î Ò À

Òåë. 097-667-72-61

Ïðîäàâåöü-
êîíñóëüòàíò
Âàíòàæíèê
Êóõàð

âóë. Àê³íô³ºâà, 9

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, 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 ,  н а  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 е л . +38 ( 0 67 ) 5 6 6 - 7 4 - 8 1 , 
+38(096) 305-51-54.

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

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

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

З а г о т о в щ и к и , 
т е л . +38 ( 0 63 ) 3 03 - 7 1 - 6 2 , 
+38(063)261-97-46.

З а к р о й щ и к и , 
т е л . +38 ( 0 63 ) 3 03 - 7 1 - 6 2 , 
+38(063)261-97-46.

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

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

Кафельщики, работа с ОСББ, 
пунктуальные, ответственные, 
возможна работа для пенсио-
нера, гибкий график работы, 
тел. +38(067)809-19-35.

Маляр, работа с ОСББ, пун-
ктуальные, ответственные, 
возможна работа для пенсио-
нера, гибкий график работы, 
тел. +38(067)809-19-35.

На нову роботу беремо спів-
робітників з будь-якою спеці-
альністю, можливо без досвіду 
роботи (навчимо). Без вікових 
обмежень, т.066-260-87-34.

Організації на постійну роботу 
потрібні робітники з ремон-
ту дерев’яних піддонів. 

Робота та підробіток. Ком-
фортно та тепло. Офіс, т.063-
359-25-26, 098-619-37-85.

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

Сантехники, работа с ОСББ, 
пунктуальные, ответственные, 
возможна работа для пенсио-
нера, гибкий график работы, 
тел. +38(067)809-19-35.

Сапожники, тел.+38(063)303-
71-62, +38(063)261-97-46.

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.

Терміново потрібні сорту-
вальники вторинної сиро-
вини. Район роботи - в кінці 
пр. Б. Хмельницького. З/п 
відрядна, тел.+38(067)73-
777-06.

Тобі вже виповнилося 18 ро-
ків? Хочеш безкоштовну та 
легальну роботу в Угорщині? 
Ми знайдемо для тебе ідеальну 
роботу. Зроби перший крок ще 
сьогодні! ВХЦ-Партнер до успі-
ху! Звертайтеся за телефоном: 
+38(067)100-46-38 (Номер 
ліцензії Міністерства праці: 
20-004-2002, ХХ-МУ-407/2013).

УБОРЩИЦА ,  в кофейню 
DoubleDecker, з/п 33 грн./
час, график работы: 3/3, 
т е л .+38 ( 0 562 ) 3 9 - 2 2 - 4 8 , 
+38(097)395-60-21.

Уборщица-мойщица, в пиц-
церию MODERNA, работа по-
сменная, з/п:35-40 грн./час, 
тел.+38(068)653-79-07.

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

Упаковщица, кондитерско-
му предприятию, график ра-
боты: 4/4, р-н 12 Квартал, 
тел.+38(067)569-76-34.

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

Щоб гроші нас любили, ми 
для цього працюємо. Робота 
в офісі для покращення життя 
і для високого доходу, т.099-
289-73-70, 097-706-55-24.

²ÍØ²
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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.

Асистент вчителя, з/п 6 100 
грн.

Вантажник, з/п 8 000 грн.

Викладач закладу вищої 
освіти, з/п 7 000 грн.

Викладач професійно-техніч-
ного навчального закладу, з/п 
8 000 грн.

Вихователь дошкільного на-
вчального закладу, з/п 6 800 
грн.

Водій трамвая, з/п 10 000 грн.

Водій тролейбуса, з/п 10 000 
грн.

Вчитель початкових класів 
закладу загальної середньої 
освіти, з/п 6 100 грн.

Ерготерапевт, з/п 7 890 грн.

Завідувач аптеки (аптеч-
ного закладу), з/п 10 000 
грн.

Завідувач сектору, з/п 8 
060 грн.

Зварник, з/п 6 600 грн.

Зварник пластмас, з/п 8 
000 грн.

Інженер з експлуатації ма-
шинно-тракторного парку, 
з/п 6 200 грн.

Інженер з налагодження й 
випробувань, з/п 8 000 грн.

Інженер з ремонту, з/п 8 
050 грн.

Інженер із зварювання, з/п 
8 000 грн.

Інженер-дефектоскопіст, 
з/п 13 500 грн.

Інженер-електрик в енер-
гетичній сфері, з/п 15 000 
грн.

Інструктор із санітарної 
освіти, з/п 6 140 грн.

І нструктор-методист 
спортивної школи, з/п 8 
500 грн.

Керівник структурного 
підрозділу - головний 
спеціаліст, з/п 9 740 грн.

Коваль на молотах і пре-
сах, з/п 15 000 грн.

Кондитер, з/п 8 000 грн.

Кондуктор громадського 
транспорту, з/п 7 500 грн.

Контролер зварювальних 
робіт, з/п 10 000 грн.

Контролер пасажирського 
транспорту, з/п 8 000 грн.

Контролер якості, з/п 7 
500 грн.

Кочегар сушильних бара-
банів, з/п 9 200 грн.

Кур’єр, з/п 12 000 грн.

Листоноша (поштар), з/п 
6 500 грн.

Лицювальник-плиточник, 
з/п 7 800 грн.

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

Лікар фізичної та реа-
білітаційної медицини, з/п 
7 890 грн.

Лікар-анестезіолог, з/п 7 
000 грн.

Лікар-кардіолог, з/п 10 
000 грн.

Лікар-лаборант, з/п 1 0 
400 грн.

Лікар-невролог дитячий, 
з/п 6 839 грн.

Лікар-невропатолог, з/п 10 
000 грн.

Лікар-ортопед-травмато-
лог, з/п 7 200 грн.

Лікар-педіатр, з/п 6 100 грн.

Лікар-психіатр, з/п 9 158 
грн.

Лікар-психотерапевт, з/п 
7 890 грн.

Лікар-статистик, з/п 8 000 
грн.

Лікар-терапевт, з/п 9 050 
грн.

Лікар-трансфузіолог, з/п 
11 270 грн.

Лікар-хірург, з/п 11 000 грн.

Майстер виробничого на-
вчання, з/п 8 000 грн.

Маляр, з/п 12 000 грн.

Машиніст бульдозера (бу-
дівельні роботи), з/п 8 700 
грн.

Машиніст дорожньо-бу-
дівельних машин, з/п 12 
000 грн.

Машиніст екскаватор, з/п 
10 000 грн.

Машиніст залізнично-бу-
дівельних машин, з/п 8 
000 грн.

Машиніст крана (кранів-
ник), з/п 12 000 грн.

Машиніст мотовоза, з/п 8 
601 грн.

Машиніст навантажуваль-
ної машини, з/п 9 000 грн.

Машиніст незнімної дре-
зини, з/п 8 000 грн.

Машиніст пересувного 
компресора, з/п 9 000 грн.

Машиніст підіймальної 
машини, з/п 7 200 грн.

Машиніст різальних ма-
шин, з/п 15 000 грн.

Машиніст тепловоза, з/п 
12 000 грн.

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

Машиніст  цементних 
млинів, з/п 9 200 грн.

Менеджер (управитель) із 
надання кредитів, з/п 10 
000 грн.

Методист, з/п 7 100 грн.

Механік автомобільної 
колони (гаража), з/п 10 
000 грн.

Механік з ремонту устат-
кування, з/п 8 000 грн.

Молодша медична сестра 
(мол. мед. брат) (санітар-
ка, санітарка-прибирал., 
санітарка-буфетниця та 
ін.), з/п 6 930 грн.

Молодший інспектор 
(поліція), з/п 6 500 грн.

Монтажник електричних 
підйомників (ліфтів), з/п 
12 000 грн.

Монтажник санітарно-тех-
нічних систем і устатку-
вання, з/п 7 500 грн.

Монтажник санітарно-тех-
нічного устаткування, з/п 6 
500 грн.

Монтажник-складальник 
алюмінієвих конструкцій, 
з/п 15 000 грн.

Монтер колії, з/п 9 000 грн.

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

Налагоджувальник вер-
статів і маніпуляторів з 
програмним керуванням, 
з/п 11 000 грн.

Налагоджувальник машин 
і автоматичних ліній для 
виробництва виробів із 
пластмас, з/п 10 165 грн.

Налагоджувальник на-
стільних верстатів та 
пресів, з/п 7 800 грн.

Насипальник цементу, з/п 
8 000 грн.

Начальник відділення, з/п 
7 000 грн.

Начальник відділу, з/п 12 
900 грн.

Начальник дільниці, з/п 9 
867 грн.

Начальник лабораторії 
(науково-дослідної, до-
слідної та ін.), з/п 10 800 
грн.

Начальник цеху, з/п 12 612 
грн.

Оброблювач поверхневих 
дефектів металу (трубне 
виробництво), з/п 7 200 грн.

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

Оператор з уведення да-
них в ЕОМ (ОМ), з/п 6 500 
грн.

Підсобний робітник, з/п 10 
000 грн.

Прибиральник виробничих 
приміщень, з/п 9 068 грн.

Прибиральник службових 
приміщень, з/п 6 500 грн.

Продавець продовольчих 
товарів, з/п 6 024 грн.

Професор, з/п 14 300 грн.

Тренер-викладач з виду 
спорту (спортивної школи, 
секції і т. ін.), з/п 6 550 грн.

Фельд’єгер, з/п 9 500 грн.

Формувальник тіста, з/п 7 
500 грн.

Фрезерувальник, з/п 15 
000 грн.

Павлоградський МРЦЗ  

Гірничомонтажник підзем-
ний, з/п 16 935 грн., погашен-
ня та ремонт виробок, підрив-
ка грунту, доставка матеріалів 
і устаткування, виробок та інше 
на ВСП «ШАХТОУПРАВЛІН-
НЯ ТЕРНІВСЬКЕ», додаткова 
інформація за телефоном: 
(0563)26-95-16.
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