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ÐÎÁÎÒÀ
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(ïð. Ìèðó, 61 À)

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Âàíòàæíèêà

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

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ

066-103-10-12

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ËIÍII

Áóõãàëòåðìàòåðèàëèñò

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÕÀÐ×ÎÂÈÕ
ÏÐÎÄÓÊÒIÂ (×ÎËÎÂIÊÈ)

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ
ÄÂIÐÍÈÊ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÊÎÒÅËÜÍÎ¯
ÌÅÕÀÍIÊ-ÍÀËÀÃÎÄÆÓÂÀËÜÍÈÊ

çíàíèå 1Ñ (ñïèñàíèå
ìàòåðèàëîâ)

050-489-77-93

(097)727-39-75

(ÁÀÆÀÍÎ ×ÎËÎÂIÊÈ)

ì. Äíiïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

ÎÕÎÐÎÍÖ²Â
 чоловіки від 20 до 50 років
 своєчасна виплата заробітної плати
 соціальний пакет
 забезпечення фірменним одягом

097-687-26-82
095-664-48-50

Òðåáóþòñÿ:

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ
на аптечный склад
Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

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

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

Êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó
òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Охоронна фірма
запрошує на роботу
в місті Дніпро:

òðåáóþòñÿ

067-443-32-52

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè
ãðàôèê ðàáîòû: 4/4
ð-í 12 Êâàðòàë

òåë. 067-569-76-34

òðåáóþòñÿ:

з/плата
от 10000 грн.
гр. работы 2/2

ÎÖÈÍÊÎÂÙÈÊ горячим способом (с обучением)
ÂÎËÎ×ÈËÜÙÈÊ проволоки (с обучением)
ÃÐÓÇ×ÈÊ
с удостоверением водителя
погрузчика
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âåñü ñîöèàëüíûé ïàêåò,
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå
Åñòü äîñòàâêà ñ ã. Íîâîìîñêîâñêà,
ã. Ñèíåëüíèêîâî

Адрес: пр.Слобожанский, 20
(бывший пр. Правды)

(067)553 51 03
(056)376 26 28

Â øêîëû è ñàäû ãîðîäà
òðåáóþòñÿ:

2

Õî÷åø áåçêîøòîâíó òà ëåãàëüíó ðîáîòó â Óãîðùèí³?

Çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì
Ïîâàðà
Êóõîííûå ðàáîòíèêè

2

Ìè çíàéäåìî äëÿ òåáå ³äåàëüíó ðîáîòó

2

Çðîáè ïåðøèé êðîê ùå ñüîãîäí³!

2

ÂÕÖ-Ïàðòíåð äî óñï³õó!
Çâåðòàéòåñÿ çà òåëåôîíîì:

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

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

Çàêðîéùèêè

Âàðùèöà
Óïàêîâùèöà
Îïåðàòîð

×ÀÎ «Äíåïðîìåòèç»

Òîá³ âæå âèïîâíèëîñÿ 18 ðîê³â?

+38(067)100-46-38

Êîíäèòåðñêîìó ïðåäïðèÿòèþ
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Çàãîòîâùèêè

Ñàïîæíèêè

097-728-62-37
063-261-97-46

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø
Telegram êàíàë

№33(707) 28.10.20-203.11.20

www.t-rezerv.dp.ua
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ÊÀÔÅËÜÙÈÊÈ
ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ
ÌÀËßÐ
ÑÂÀÐÙÈÊ

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³:

Âîäié, êàò. Ñ,Å

áåç øêiäëèâèõ çâè÷îê
Ñëþñàð ç ðåìîíòó âàíòàæíèõ
àâòî âiä 15 òîíí òà ñïåöòåõíiêè

ðàáîòà ñ ÎÑÁÁ

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèê

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ
ÐÀÁÎ×ÈÉ

ç äîñâiäîì ðîáîòè
ãðàôiê ðîáîòè: 07:30-17:30
ìiñöå ðîáîòè: ì. Ïiäãîðîäíå
Äíiïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü

ñòðîéêà, îãîðîä
ïóíêòóàëüíûå,
îòâåòñòâåííûå,
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÁÎÒÀ
ÄËß ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ
ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû

(097)788-04-12, (050)706-18-00
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(ïð. Ãåðî¿â, 2)

+38(067)809-19-35

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ

çàâ³òðèííî¿ çîíè

Ïåêàðÿ
Êóõàðÿ
Êîì³ðíèêà

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ, 11

ÊÀÑÈÐÀ
067-136-77-47

(063) 279-87-32
Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ïðåäîñòàâëÿåì
ìåñòî ïðîæèâàíèÿ

ÐÎÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÎØÓªÌÎ:

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ
ç/ï 5000 ãðí.
çà 15 çì³í
Òåðèòîð³àëüíî:
âóë. Òîïîëèíà òà
âóë. Êîíäðàòþêà

19

ÄËß ÌÎËÎÄ²
Компании PITLINE требуется автослесарь по замене
масел при АЗС в г.Днепропетровске и области. Обучение,
оформление, соц. пакет, своевременная з/п (ставка+%),
тел.+38(095)292-42-63.
Работа студентам, з/п от
6000 грн., свободный график,
карьерный рост, срочно!, 5
вакантных мест, Евгений Анатольевич, тел. +38(056)78908-03, +38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83.
Сотрудники на аптечный
склад, место работы: Левый
берег, о/р не требуется, высокая з/п без задержек, официальное трудоустройство, соцподдержка за счет компании,
комфортное рабочее место,
развозка, тел.+38(067)44332-52.
Тобі вже виповнилося 18
років? Хочеш безкоштовну та
легальну роботу в Угорщині?
Ми знайдемо для тебе ідеальну
роботу. Зроби перший крок ще
сьогодні! ВХЦ-Партнер до успіху! Звертайтеся за телефоном:
+38(067)100-46-38 (Номер
ліцензії Міністерства праці:
20-004-2002, ХХ-МУ-407/2013).

(067) 507-94-95
(067)568-48-60
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàð³íà)

Ïðîäàâöÿ

çàâ³òðèííî¿ çîíè

0980045692

Êîíäèòåðñêîìó ïðåäïðèÿòèþ
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Æàðùèêàðàõèñà
Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

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

ð-í 12 Êâàðòàë

òåë. 067-569-76-34

Â êîíäèòåðñüêèé öåõ ïîòð³áí³

Êîíäèòåðè
ç/ï 700-900 ãðí / çì³íà

Ïåêàð³
áàæàíî ÷îëîâ³ê, ç/ï 700-900 ãðí./çì³íà
Ì³ñöå ðîáîòè: ð-í ïð. Ãàãàð³íà

Òåïëèé, çàòèøíèé öåõ, çëàãîäæåíèé
êîëåêòèâ, ãàðÿ÷³ îá³äè çà ðàõóíîê
ï³äïðèºìñòâà, ñâîº÷àñíà
îïëàòà ïðàö³, ç/ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü,
îô. îôîðìëåííÿ, ñîöïàêåò

067 971 87 44
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ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

Робота для колишніх підприємців та керівників, т.068-93597-94, 050-521-43-31.

02

ÔÀÕ²ÂÖ²

Инженер-конструктор, график работы: с 8.00 до 18.00,
пн.-пт., официальное оформление, тел.+38(067)524-33-80,
Валентина.
Інженер-конструктор, першої категорії, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту
Правди, місце роботи – Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.

ÐÎÁÎÒÀ
03 ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Бухгалтер-материалист,
знание 1С (списание материалов), тел.+38(097)727-39-75.

05 Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

Адмін. помічник(ця) керівника.
До 15000грн. Можна і без досвіду. Кар єра, т.050-626-94-32,
097-340-37-24.
Оператор по вводу данных, ул. Кондратюка, 8,
тел.+38(067)201-78-78.
Робота в офісі (5/2) для рішучих людей, бажаючих змінити
життя на краще. Оплата висока,
робота відповідальна, т.097706-55-24, 099-289-73-70.

08

Провізори, в національну аптечну мережу, у зв’язку з розширенням штату, робота постійна.
Район вул. Лагірна, вул. Бальзака, вул. Баггутівська. Офіційне працевлаштування, високий рівень зарплати, повний
соціальний пакет, тел. 080050-88-48, +38(067)567-6511, +38(050)423-76-75, Юлія.
Сотрудники на аптечный
склад, место работы: Левый
берег, о/р не требуется, высокая з/п без задержек, официальное трудоустройство, соцподдержка за счет компании,
комфортное рабочее место,
развозка, тел.+38(067)44332-52.
Фармацевти, в національну аптечну мережу, у зв’язку з розширенням штату, робота постійна. Район
вул. Лагірна, вул. Бальзака,
вул. Баггутівська. Офіційне
працевлаштування, високий рівень зарплати, повний
соціальний пакет, тел. 080050-88-48, +38(067)567-6511, +38(050)423-76-75, Юлія.

ÂÈÊËÀÄÀ×²
10

Воспитатель в частный детский сад, з/п от 8000 грн.,
тел.+38(067)565-57-64.
Няня в частный детский сад,
з/п 6500 грн., тел.+38(067)56557-64.
П с и х о л о г ( п е с о ч н а я т ерапия), в частный детский
сад, з/п по договоренности,
тел.+38(067)565-57-64.
Учитель 1 класса, в частный
детский сад, з/п 9000 грн.,
тел.+38(067)565-57-64.
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Адміністратор з медичною освітою, медсестра,
санітарка в хірургічне відділення, тел.+38(067)56062-65.

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Агентство недвижимости
набирает штат сотрудников, з/п от 20000 грн., опыт
работы не обязателен, обучение, карьерный рост, график работы гибкий, Срочно!,
5 мест, тел. +38(056)78908-03, +38(063)841-54-99,
+38(050)903-79-83, Евгений
Анатольевич.
Менеджер РКЗ, ул. Кондратюка, 8, тел.+38(067)201-78-78.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Øîëîõîâà,7

Âàíòàæíèêiâ
Êàñèðiâ
067-622-78-78

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø Viber êàíàë*

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

2

www.t-rezerv.dp.ua
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ÐÎÁÎÒÀ
Перспективна робота в
центрі міста. Кар’єра. Дохід
до 14800 грн., т.099-424-72-80,
097-087-01-30.
Робота для людей з вищою
освітою. Без вікових обмежень,
т.095-741-69-42,098-771-6525.

11

ÒÎÐÃ²ÂËß

Жадібним до грошей – робота в офісі. 5/2. т.097-706-55-24,
099-289-73-70.
З відповідальним підходом
до роботи, рішучим людям робота в офісі (5/2). Дохід
високий, т.097-706-55-24, 099289-73-70.
К а с и р , вул. Робоча, 67,
тел.+38(066)731-57-85.
Кассир, бул. Европейский, 1Д,
тел.+38(099)400-43-95.
Кассир, ж/м Тополь, ул. Паникахи, 15, тел.+38(099)65816-60.
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.
Кассиры, ул. Шолохова, 7,
тел.+38(067)622-78-78.
Молодій бізнес-леді потрібні
2 помічника в офіс. Оплата до
700 грн. в день, т.068-935-9794, 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(066)103-10-12.
Продавец завитринной зоны,
пр. Героев, 2, тел.+38(063)27987-32.
Продавец завитринной зоны, р-н пр. Гагарина,
тел.+38(098)004-56-92.
Продавец мяса, ул. Кондратюка, 8, тел.+38(067)201-78-78.
Продавец, ж/м Тополь, ул.
Паникахи, 15, тел.+38(099)65816-60.
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 Диевская, 38, тел.+38(098)80825-94.
Продавец, ул. Марии Кюри, 5,
тел.+38(050)957-69-08.
Продавець з досвідом – в
торгівельний філіал «ЧЕЮ».
Відповідальний та доброзичливий, т.050-626-94-32, 097340-37-24.
Продавець, пр. Поля,
104 А (ТЦ “Славутич”), тел.
+38(066)731-57-85.
Продавцы, в новый мясной
магазин, з/п обсуждается при
собеседовании, в зависимости
от профессиональных данных, место работы: Левый
берег, р-н Березинка, тел.
+38(067)562-88-68, Ольга.

Кондитери, тел.+38(067)63415-95.

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó "ÂÎ ÏÌÇ” ³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà
íà ïîñò³éíó ðîáîòó
ïîòð³áí³

Âåðñòàòíèêè
Ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðè âåðñòàò³â ç ÏÓ
Åëåêòðîìîíòåðè
çàïðîøóþòüñÿ
Ñëþñàð-ñàíòåõí³ê
³íâàë³äè
Ãàëüâàíèê
²²² ãðóïè
Åëåêòðîåðîç³îí³ñò

Кухонные работники, в школы и сады города, тел.+38(096)626-04-02,
+38(099)742-21-27.
Мясник, ул. Кондратюка, 8,
тел.+38(067)201-78-78.
Обвальщики, в новый мясной магазин, з/п обсуждается
при собеседовании, в зависимости от профессиональных
данных, место работы: Левый
берег, р-н Березинка, тел.
+38(067)562-88-68, Ольга.
Пекарь, в кондитерський цех,
бажано чоловік, з/п 700-900
грн./зміна, теплий, затишний
цех, злагоджений колектив,
гарячі обіди за рахунок підприємства, своєчасна оплата
праці, з/п 2 рази в місяць,
оф. оформлення, соцпакет,
місце роботи: р-н пр. Гагаріна,
тел.+38(067)971-87-44.
Пекарь, пр. Героев, 2,
тел.+38(063)279-87-32.

Робота для операторів, т.050192-11-16, 095-228-05-35, 096123-19-61.

Пекарь, пр. Поля, 104 А (ТЦ
“Славутич”), тел. +38(066)73157-85.

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

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

Торговые агенты в крупную
компанию, з/п от 8000 грн., карьерный рост, гибкий график,
Срочно!, тел. +38(056)789-0803, +38(063)841-54-99, Евгений
Анатольевич.

Повар, ж/м Тополь, ул. Паникахи, 15, тел.+38(099)65816-60.

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

Повар, ул. Большая Диевская,
38, тел.+38(098)808-25-94.

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

Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè.
Â³ää³ë êàäð³â ÄÏ "ÂÎ ÏÌÇ": âóë. Êðèâîð³çüêà, 22, êàá.14
òåë. äëÿ äîâ³äîê 33-67-01, 34-39-18 (ñ 9.00 äî 16.00)

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:
(âóë. Ïàíiêàõè, 15)

Êàñèðà
Êóõàðÿ
Ïðîäàâöÿ
Âàíòàæíèêà
Ôàðøìåíà
Êóõàðÿ
íàïiâôàáðèêàòiâ

Êîìiðíèêà

099-658-16-60
Òðåáóþòñÿ:

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

Варщица, кондитерскому
предприятию, график работы: 4/4, р-н 12 Квартал,
тел.+38(067)569-76-34.
Жарщик арахиса, график работы: 2 день/2 ночь
4 выходных, кондитерскому
предприятию, р-н 12 Квартал,
тел.+38(067)569-76-34.
Гастрономіст, вул. Набережна Перемоги, 56А, вул. Урицького, 6А, тел.+38(066)11286-65.
З а в а н т а ж у в а ч і ,
тел.+38(067)634-15-95.
Заведующий производством, в школы и сады города, тел.+38(096)626-04-02,
+38(099)742-21-27.
Кондитер, з/п 700-900 грн./
зміна, в кондитерський цех, бажано чоловік, з/п 700-900 грн./
зміна, теплий, затишний цех,
злагоджений колектив, гарячі
обіди за рахунок підприємства,
своєчасна оплата праці, з/п 2
рази в місяць, оф. оформлення,
соцпакет, місце роботи: р-н
пр. Гагаріна, тел.+38(067)97187-44.

№33(707) 28.10.20-203.11.20

ïåðøî¿ êàòåãîð³¿

Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó
ðóõîìîãî ñêëàäó

Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó
äèçåë³â

Êîíòðîëåðà
âåðñòàòíèõ òà
ñëþñàðíèõ ðîá³ò

Åëåêòðîìîíòåðà
Ìàøèí³ñòà êðàíó
Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó
âåðñòàòíîãî òà êðàíîâîãî
îáëàäíàííÿ

Ñëþñàðÿñàíòåõí³êà
Òîêàðÿ
Åëåêòðîãàçîçâàðíèêà
Ïîâíèé ñîöïàêåò. Ï'ÿòèäåíêà
Äîñòàâêà àâòîáóñîì ç ïðîñïåêòó Ïðàâäè.
Ì³ñöå ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã

097-728-62-37, 063-261-97-46

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

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

Êîíäèòåðè
Óêëàäàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Åëåêòðîñëþñàð
Åëåêòðîãàçîçâàðíèê

Повара, в школы и сады города, тел.+38(096)626-04-02,
+38(099)742-21-27.
Старший смены, выпечка,
ул. Глинки, 2, тел.+38(099)40043-95.
У к л а д а л ь н и к и ,
тел.+38(067)634-15-95.
Фаршмен, ж/м Тополь, ул.
Паникахи, 15, тел.+38(099)65816-60.

²íæåíåðàêîíñòðóêòîðà

Çàêðîéùèêè
Çàãîòîâùèêè
Ñàïîæíèêè

Повар, ул. Марии Кюри, 5,
тел.+38(050)957-69-08.
12

ÏðÀÒ«ÌÅÒÀËÓÐÃÒÐÀÍÑÐÅÌÎÍÒ»
ïðèéìå íà ðîáîòó

òåë. 794-06-92, 067-634-15-95
Ïðåäïðèÿòèþ ïî èçãîòîâëåíèþ ñáîðíîãî æåëåçîáåòîíà
ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

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

ÌÀÑÒÅÐ àðìàòóðíîôîðìîâî÷íîãî öåõà
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ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

ÔÎÐÌÎÂÙÈÊ ÆÁÈèÊ
(068) 947-66-65

Кладовщик, ж/м Тополь, ул.
Паникахи, тел.+38(099)65816-60.
Кладовщик, на производство,
график работы: с 8.00 до 18.00,
пн.-пт., официальное оформление, тел.+38(067)524-33-80,
Валентина.

×ÀÎ «Äíåïðîìåòèç»
òðåáóþòñÿ:

ÎÖÈÍÊÎÂÙÈÊ горячим способом (с обучением)
ÂÎËÎ×ÈËÜÙÈÊ проволоки (с обучением)
ÃÐÓÇ×ÈÊ
с удостоверением водителя
погрузчика

Кладовщик, пр. Героев, 2,
тел.+38(063)279-87-32.
Кладовщик, ул. Глинки, 2,
тел.+38(099)400-43-95.

з/плата
от 10000 грн.
гр. работы 2/2

Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âåñü ñîöèàëüíûé ïàêåò,
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå
Åñòü äîñòàâêà ñ ã. Íîâîìîñêîâñêà,
ã. Ñèíåëüíèêîâî

www.t-rezerv.dp.ua

Адрес: пр.Слобожанский, 20
(бывший пр. Правды)

(067)553 51 03
(056)376 26 28
3

ÑÁÎÐÙÈÊÈ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
ÄÅÐÅÂßÍÍÛÕ
ÏÎÄÄÎÍÎÂ

Підробіток 3-4 годинии
в день. Дохід до 400 грн. в
день, т.097-403-11-01, 066377-81-89.
Робота, підробіток. Офіс.
Дохід до 450 грн. в день, т.098079-89-71.

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
14

Êàñèð-îö³íþâà÷

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:
ïð. Ïîëÿ, 104 À (ÒÖ “Ñëàâóòè÷”)

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.

Ïåêàðÿ
Ïðîäàâöÿ

â ëîìáàðä

ð-í ðîáîòè: ì.

Äí³ïðî

Ãð/ð: ïîäîáîâèé (1/2)
äåííèé (2/2)

096-960-15-15
Íàö³îíàëüíà àïòå÷íà ìåðåæà
ó çâ'ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì øòàòó
çàïðîøóº íà ïîñò³éíó ðîáîòó

Ïðîâiçîðiâ
Ôàðìàöåâòiâ
ðàéîí âóë. Ëàãiðíà
âóë. Áàëüçàêà
âóë. Áàããîâóòiâñüêà
Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèñîêèé ð³âåíü çàðïëàòè,
ïîâíèé ñîö³àëüíèé ïàêåò

080-050-88-48,
067-567-65-11,
050-423-76-75, Þë³ÿ

Â íîâûé ìÿñíîé ìàãàçèí
òðåáóþòñÿ:

Ïðîäàâöû
Îáâàëüùèêè
Óáîðùèöû
Ç/ï îáñóæäàåòñÿ ïðè ñîáåñåäîâàíèè,
â çàâèñèìîñòè îò ïðîôåññèîíàëüíûõ äàííûõ
Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã, ð-í Áåðåçèíêà

òåë. 067-562-88-68, Îëüãà

Âîä³é
êàòåãîð³¿ Å,Ñ
íà ñàìîñêèä

òåë. 066-731-57-85

ÂÎÄÈÒÅËÜ
â îôèñ
ñî ñâîèì àâòî
(ãðóçîâîé áóñ ïî òèïó Hyndai H1,
Renault Trafic, Mercedes Vito,
Volkswagen Caddy) Äîñòàâêà
ýëåêòðîèíñòðóìåíòà
ïî ãîðîäó

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

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ
(ëåãêàÿ ïðîìûøëåííîñòü) òðåáóþòñÿ:

Заправщицы
(ткачи)
Òðåáîâàíèÿ: õîðîøåå çðåíèå,
âíèìàòåëüíîñòü
Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè: çàïðàâêà
îáîðóäîâàíèÿ (ïðîòÿæêà íèòåé ÷åðåç
ðàçëè÷íûå óñòðîéñòâà è ìåõàíèçìû
ñòàíêà), êîíòðîëü êà÷åñòâà
âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 1 ìåñÿö
Ìåñòîíàõîæäåíèå: æ/ì Ïðèäíåïðîâñê
(òóïèê 10 ìàðøðóòêè, ð-í öåðêâè)

Äíåâíûå è íî÷íûå ñìåíû

(066)2065787

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿
Ðîáîòà ïî ì. Äí³ïðî
òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáë.

Ïðîäàâöÿ
ãàñòðîíîìi¿
Ïðîäàâöÿ
Ôàðøìåíà
Ñòàðøîãî
ïðîäàâöÿ

098-970-94-05
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:
(ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 36)

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ
ÊÀÑÈÐÀ

067-136-77-47

(îâî÷åâèé âiääië)
âóë. 20 ðîêiâ Ïåðåìîãè, 43Ä

Çâåðòàòèñÿ çà òåë.

067-845-42-89

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áåí

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

095-878-62-75
4

Водій-далекобійник. Без
шкідливих звичок, чесний,
порядний. Досвід роботи
на груз. DAF, Scania, причепи-тенти (штора), двадцятки. Повна зайнятість,
по Україні. Достойна З/П,
+38(095)286-51-99, пн.птн. 8:00-16:00, Ірина.
Автокомплексу на ж/м Победа-6 требуется автомойщик с опытом работы. Зарплата высокая (ставка+%).
Иногородним оплачивается
проезд, тел.+38(095)29242-61, +38(0562)311-625,
+38(0562)362-362.
Автомойщики, р-н ул. Донецкое шоссе-Передовая,
ул. Винокурова. З/п высокая,
тел.+38(095)292-42-65.

Ç/ï: Îò 15000 ãðí.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

äçâîíèòè ïí-ïò ç 9.00 äî 18.00

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

(ïîä ïëàí äëÿ ðàáîòû â òàêñè)
Àâòî: “ÇÀÇ” Lanos,ÇÀÇ” Vida

067-632-62-54

Автоэлектрик, СРОЧНО!, СТО,
центр города, тел.+38(096)22746-00, Александр.
Водiй, кат. С,Е, без шкiдливих звичок, графiк роботи:
07:30-17:30, мiсце роботи: м.
Пiдгордне Днiпропетровська
область, тел.+38(097)788-0412, +38(050)706-18-00.
ВОДИТЕЛЬ, в офис, со
своим авто (грузовой бус по
типу Hyndai H1, Renault Trafic,
Mercedes Vito, Volkswagen
Caddy), доставка электроинструмента по городу, з/п от
15000 грн., официальное
оформление, тел.+38(099)44775-54, +38(067)560-20-60.

ÐÎÁÎÒÀ
Слюсар, з ремонту вантажних авто вiд 15 тонн та
спецтехнiки, графiк роботи:
07:30-17:30, мiсце роботи: м.
Пiдгордне Днiпропетровська
область, тел.+38(097)788-0412, +38(050)706-18-00.

Електромонтери, відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).
Е л е к т р о с л ю с а р ,
тел.+38(067)634-15-95.
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ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

ВОЛОЧИЛЬЩИК проволдоки
(с обучением), з/п от 10000
грн., гр. работы 2/2, предоставляется весь социальный пакет,
официальное оформление,
есть доставка с г. Новомосковска, г. Синельниково, адрес:
пр.Слобожанский, 20 (бывший
пр. Правды), тел.+38(067)55351-03, +38(056)376-26-28.
ГАЗОРIЗАЛЬНИК з ремонту
металообробних верстатiв,
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.
Гальваник, відділ кадрів ДП
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізька,
22, каб.14, тел. +38(0562)3367-01, +38(0562)34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
ЕЛЕКТРО-ГАЗОЗВАРНИК,
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.
Електро-газозварник, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту Правди, місце роботи –
Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Електрогазозварник,
тел.+38(067)634-15-95.

Жарщик арахиса, график работы: 2 день/2 ночь
4 выходных, кондитерскому
предприятию, р-н 12 Квартал,
тел.+38(067)569-76-34.
Заготовщики, сапожники в
обувной цех, тел.+38(097)51779-96.
З а г о т о в щ и к и ,
тел.+38(97)729-62-37,
+38(063)261-97-46.
Закройщики, тел.+38(97)72962-37, +38(063)261-97-46.
Заправщицы (ткачи), требования: хорошее зрение,
внимательность; основные
обязанности: заправка оборудования (протяжка нитей
через различные устройства и
механизмы станка), контроль
качества выпускаемой продукции; срок обучения: 1 месяц;
местонахождение: ж/м Приднепровск (тупик 10 маршрутки,
р-н церкви); дневные и ночные
смены, тел.+38(066)206-57-87.
Контролер верстатних та
слюсарних робіт, повний соціальний пакет, п’ятиденка,
доставка автобусом з проспекту Правди, місце роботи –
Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Майстер з ремонту iнструменту, з/п вiдрядна до 15000
грн., район - пр. Петровського,
тел. +38(095)878-62-75.

Водитель, кат.С, на манипулятор Mitsubishi Canter!,
только с опытом, з/п 500 грн./
день, тел.+38(067)562-81-84,
Андрей.

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

Водитель, категории С, Е
(тягач с полуприцепом), Левый
берег, район авторынка, з/п 1826 тыс. грн., тел.+38(095)27935-53.

Електрозварювальник, з
досвiдом роботи, графiк роботи: 07:30-17:30, мiсце роботи:
м. Пiдгордне Днiпропетровська
область, тел.+38(097)788-0412, +38(050)706-18-00.

МАСТЕР арматурно-формовочного цеха, предприятию по изготовлению сборного железобетона, СРОЧНО,
тел.+38(068)947-66-65.

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

МАШИНIСТ крану, 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.

Водій, категорії Е,С, на самоскид, з/п від 15000 грн.+премії, Робота по м. Дніпро
та Дніпропетровській обл.,
тел.+38(098)970-94-05, дзвонити пн.-пт. з 9.00 до 18.00.
Компании PITLINE требуется автослесарь по замене
масел при АЗС в г.Днепропетровске и области. Обучение,
оформление, соц. пакет, своевременная з/п (ставка+%),
тел.+38(095)292-42-63.
СДАМ В АРЕНДУ АВТОМОБИЛЬ, под план для работы в
такси, Авто: “ЗАЗ” Lanos, ЗАЗ”
Vida, тел.+38(067)632-62-54.
www.t-rezerv.dp.ua

Електромонтер, Дніпровському кабельному
заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка, тел.+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.
Електромонтер, повний соціальний пакет, п’ятиденка,
доставка автобусом з проспекту Правди, місце роботи –
Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.

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

Машиніст крану, повний
соціальний пакет, п’ятиденка,
доставка автобусом з проспекту Правди, місце роботи –
Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Механік-налагоджувальник, виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!,
м.Днiпро, вул. Океанська, 4,
тел.+38(050)489-77-93.

№33(707) 28.10.20-03.11.20

ÐÎÁÎÒÀ
Оператор котельної (бажано
чоловіки), виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!, м.Днiпро, вул. Океанська, 4, тел.+38(050)489-77-93.
Оператор лiнiї у виробництві харчової продукції (чоловіки), графiк роботи змiнний, с.м.т. Iларiонове, вул. Центральна, 12/14,
тел.+38(095)636-56-76.
Оператор лінії виробництва харчових продуктів
(чоловіки), виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!, м.Днiпро, вул. Океанська, 4, тел.+38(050)489-77-93.

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.

Слюсар-сантехнік, відділ
кадрів ДП «ВО ПМЗ»: вул.
Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).

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

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

Слесари по устройству инженерных наружных сетей, СРОЧНО, тел.+38(067)630-91-18.

Оператор производственной линии, кондитерскому предприятию, график работы: 4/4, р-н 12 Квартал,
тел.+38(067)569-76-34.

Слесарь, на зерноочистительную машину БЦС, з/п
18000 грн. + проживание,
тел.+38(067)560-12-05.

ОПЕРАТОР установки з нанесення полiуретану, полiмочовини, 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.

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

Оператори верстатів з ПУ,
відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»:
вул. Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).

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

ОЦИНКОВЩИК горячим способом (с обучением), з/п от
10000 грн., гр. работы 2/2,
предоставляется весь социальный пакет, официальное
оформление, есть доставка с
г. Новомосковска, г. Синельниково, адрес: пр.Слобожанский, 20 (бывший пр. Правды), тел.+38(067)553-51-03,
+38(056)376-26-28.
Пiдсобний робiтник, графiк
роботи змiнний, с.м.т. Iларiонове, вул. Центральна, 12/14,
тел.+38(095)636-56-76.
Поклейщик дорожных знаков, работа на производственном участке, тел.+38(056)78935-63, +38(067)565-00-13,
+38(067)563-46-65.
РIЗНОРОБ, на участок ГТВ
(РТИ) , місце роботи: с.м.т.
Самарівка, тел.+38(0562)3606-18, +38(067)522-26-47,
телефонувати: пн.-пт., з 9.00
до 18.00.
Рабочие на производство, на
мебельную фабрику, бесплатная доставка, стабильный доход, место работы: ул. Нижнеднепровская, 1 (Агросоюз), тел.+38(095)782-91-17,
+38(067)427-24-21.

Слюсар-ремонтник, Дніпровському кабельному заводу «Енерго», місце роботи - с. Новоолександрівка, тел.+38(095)730-70-71,
+38(098)911-41-00.

Слюсар з ремонту дизелів,
повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з
проспекту Правди, місце роботи
– Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Слюсар з ремонту рухомого складу, повний соціальний пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту
Правди, місце роботи – Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Слюсар, з ремонту вантажних авто вiд 15 тонн та
спецтехнiки, графiк роботи:
07:30-17:30, мiсце роботи: м.
Пiдгордне Днiпропетровська
область, тел.+38(097)788-0412, +38(050)706-18-00.
Слюсарі-ремонтники,
відділ кадрів ДП «ВО ПМЗ»:
вул. Криворізька, 22, каб.14,
тел. +38(0562)33-67-01,
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 до
16.00).

Сапожники, тел.+38(97)72962-37, +38(063)261-97-46.

Слюсар-налагоджувальник, графiк роботи змiнний,
с.м.т. Iларiонове, вул. Центральна, 12/14, тел.+38(095)636-5676.

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ, з/п 12000-15000
грн., оплата своевременно,
без задержек, место работы:
левый берег, тел.+38(073)40708-07, +38(096)284-46-94,
+38(095)638-90-05.

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК з
ремонту металообробних верстатiв, місце роботи: с.м.т.
Самарівка, тел.+38(0562)3606-18, +38(067)522-26-47,
телефонувати: пн.-пт., з 9.00
до 18.00.

№33(707) 28.10.20-203.11.20

Слюсарь-сантехнік, повний
соціальний пакет, п’ятиденка,
доставка автобусом з проспекту Правди, місце роботи –
Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
Станочники, відділ кадрів ДП
«ВО ПМЗ»: вул. Криворізька,
22, каб.14, тел. +38(0562)3367-01, +38(0562) 34-39-18 (з
9.00 до 16.00).
Токарь, повний соціальний
пакет, п’ятиденка, доставка автобусом з проспекту
Правди, місце роботи – Лівий берег, тел.+38(056)79434-10, +38(068)689-54-22,
+38(066)979-63-50.
ТОКАРЬ, СРОЧНО!, з/п 1200014000 грн., оплата сдельная,
своевременная, р-н работы:
Правый берег, тел.+38(095)02780-88, +38(067)882-90-34,
Александр Викторович.
Укладальник-пакувальник,
графiк роботи змiнний, с.м.т.
Iларiонове, вул. Центральна,
12/14, тел.+38(095)636-56-76.
ФОРМОВЩИК ЖБИиК,
предприятию по изготовлению
сборного железобетона, СРОЧНО, тел.+38(068)947-66-65.
Ф Р Е З Е Р О В Щ И К , С Р О ЧНО!, з/п 12000-14000 грн.,
оплата сдельная, своевременная, р-н работы: Правый
берег, тел.+38(095)027-80-88,
+38(067)882-90-34, Александр
Викторович.
Швея, на мебельную фабрику,
бесплатная доставка, стабильный доход, место работы: ул.
Нижнеднепровская, 1 (Агросоюз), тел.+38(095)782-91-17,
+38(067)427-24-21.

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

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

Òðåáóåòñÿ

òåë. (095)636-56-76
ТРЕБУЕТСЯ

ÑËÅÑÀÐÜ ÏÎÊËÅÉÙÈÊ
äîðîæíûõ çíàêîâ
íà çåðíîî÷èñòèòåëüíóþ
ìàøèíó ÁÖÑ
ç/ï îò 18000 ãðí. +
ïðîæèâàíèå

òåë. 067-560-12-05

Ð Î Á Î ÒÀ
âóë. Ðîáî÷à, 67

Êàñèð
Âàíòàæíèê
Îõîðîíåöü
òåë. 066-731-57-85

Òðåáóåòñÿ

Âîäèòåëü

работа на производственном
участке

òåë. (056)789-35-63
(067)565-00-13
(067)563-46-65
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ÐÀÁÎ×ÈÅ
íà ëèíèþ ïî ïåðåðàáîòêå
ïîëèìåðîâ
ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííî
ì/ð: ñ. Ïàðòèçàíñêîå,
Äíåïðîâñêèé ðàéîí
äîñòàâêà òðàíñïîðòîì
ïðåäïðèÿòèÿ

(096) 730-94-23
(067) 791-93-45
Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

(òÿãà÷ ñ ïîëóïðèöåïîì)

ÎÕÎÐÎÍÖ²

Ëåâûé áåðåã, ðàéîí àâòîðûíêà,
ç/ï 18 -26 òûñ. ãðí.

Ãðàô³ê ðîáîòè:
ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

095-279-35-53

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

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà â öåõ
ëåãêèõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé òðåáóþòñÿ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

êàòåãîðèè Ñ, Å

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
Ìàëÿð
ïîðîøêîâîé ïîêðàñêè

Ñâàðùèê
óìåíèå ðàáîòàòü íà ÏÀ
ñ òîíêèìè ìåòàëëàìè

Ñëåñàðü-ñáîðùèê ì/ê
Êëàäîâùèê
íà ïðîèçâîäñòâî
Ãðàôèê ðàáîòû:
ñ 8.00 äî 18.00 ïí-ïò,
îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå

067-524-33-80 Âàëåíòèíà
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Ìàð³¿ Êþð³, 5

(áóë. ªâðîïåéñüêèé,1Ä)

Êàñèðà
099-400-43-95
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Íàáåðåæíà Ïåðåìîãè, 56À
âóë. Óðèöüêîãî, 6À

Ãàñòðîíîìiñòà
066-112-86-65

Ïîâàðà
Ïðîäàâöÿ
Âàíòàæíèêà

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ
ïîòð³áí³ ç äîñâ³äîì ðîáîòè

050-957-69-08

ÎÏÅÐÀÒÎÐ

ÌÀØÈÍIÑÒ
ÊÐÀÍÀ

ÅËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÇÂÀÐÍÈÊ
óñòàíîâêè ç íàíåñåííÿ ïîëióðåòàíó,
ïîëiìî÷îâèíè

Â ñ. Îðëîâùèíà òðåáóþòñÿ:
16

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ

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

ÐÀÁÎ×ÈÅ
ïî óõîäó çà ñ/õ æèâîòíûìè,
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê
Îáåñïå÷èâàåì:
- çàðïëàòó,
- õîðîøèå óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèå

097-309-44-06

www.t-rezerv.dp.ua

ÐIÇÍÎÐÎÁ
íà ó÷àñòîê ÃÒÂ (ÐÒÈ)

ÑËÞÑÀÐ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ

ç ðåìîíòó ìåòàëîîáðîáíèõ âåðñòàòiâ

ÃÀÇÎÐIÇÀËÜÍÈÊ
Ì³ñöå ðîáîòè: ñìò Ñàìàð³âêà
Äçâîíèòè ïí.-ïò., ç 9.00 äî 18.00

òåë. (0562) 36-06-18,
(067)522-26-47

5

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Åëåêòðîìîíòåð
Ñëþñàððåìîíòíèê
Âàíòàæíèê

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Âåëèêà Ä³¿âñüêà, 38

Êóõàðÿ
Âàíòàæíèêà
Ïðîäàâöÿ
098-808-25-94

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ïðîâ. Ïàðóñíèé, 10Ä

Ïðîäàâöÿ

Ì³ñöå ðîáîòè ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

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

066-103-10-12

ÑÐÎ×ÍÎ!

ÒÎÊÀÐÜ
ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊ
ÑÂÅÐËÎÂÙÈÊ
ç/ï 12000-14000 ãðí.
Îïëàòà ñäåëüíàÿ, ñâîåâðåìåííàÿ
ð-í ðàáîòû: Ïðàâûé áåðåã

Íà ìåáåëüíóþ ôàáðèêó
òðåáóþòñÿ:

Øâåè
Ðàáî÷èå
â ïðîèçâîäñòâî

Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷

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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(âóë. Ãë³íêè, 2)

(095)782-91-17
(067)427-24-21

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

Âàíòàæíèêà
Êàñèðà
Êîì³ðíèêà
Ñòàðøîãî
çì³íè (âèï³÷êà)

Ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Ñëåñàðè ïîóñòðîéñòâó
èíæåíåðíûõíàðóæíûõñåòåé

0994004395

Òåë. 067-630-91-18

Â²ÄÊÐÈÒÎ ÂÀÊÀÍÑ²²:

×àñòíîìó äåòñêîìó ñàäó òðåáóþòñÿ:

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÜ
ç/ï 5500 ãðí. çà 15 çì³í
Òåðèòîð³àëüíî - âóë. Òèòîâà
òà âóë. Ôàáðà

òåë. (096)228-65-85
ÏðÀÒ«ÌÅÒÀËÓÐÃÒÐÀÍÑÐÅÌÎÍÒ»
ïðèéìå íà ðîáîòó

²íæåíåðàêîíñòðóêòîðà
ïåðøî¿ êàòåãîð³¿

Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó
ðóõîìîãî ñêëàäó

Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó
äèçåë³â

Êîíòðîëåðà
âåðñòàòíèõ òà
ñëþñàðíèõ ðîá³ò

Åëåêòðîìîíòåðà
Ìàøèí³ñòà êðàíó
Ñëþñàðÿ ç ðåìîíòó
âåðñòàòíîãî òà êðàíîâîãî
îáëàäíàííÿ

Ñëþñàðÿñàíòåõí³êà
Òîêàðÿ
Åëåêòðîãàçîçâàðíèêà
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

6

Ó÷èòåëü 1 êëàññ
ç/ï 9000 ãðí.
Âîñïèòàòåëü
ç/ï îò 8000 ãðí.
Íÿíÿ
ç/ï 6500 ãðí.
Ïñèõîëîã
(ïåñî÷íàÿ òåðàïèÿ)
ç/ï ïî äîãîâîðåííîñòè

Маляр, работа с ОСББ, пунктуальные, ответственные,
возможна работа для пенсионера, гибкий график работы,
тел. +38(067)809-19-35.
Подсобный рабочий, стройка, огород, пунктуальные, ответственные, возможна работа
для пенсионера, гибкий график
работы, тел. +38(067)809-1935.
Сантехники, работа с ОСББ,
пунктуальные, ответственные,
возможна работа для пенсионера, гибкий график работы,
тел. +38(067)809-19-35.
Сварщик, стройка, пунктуальные, ответственные, возможна работа для пенсионера,
гибкий график работы, тел.
+38(067)809-19-35.

17 ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

Охоронець, вул. Робоча, 67,
тел.+38(066)731-57-85.
ОХОРОНЦІ, в охоронну фірму,
чоловіки від 20 до 50 років,
своєчасна виплата заробітної
плати, соціальний пакет, забезпечення фірменним одягом, тел.+38(097)687-26-82,
+38(095)664-48-50.
Охоронці, охоронному підприємству, графік роботи:
подобово і вахтовим методом, тел.+38(050)561-73-77,
+38(067)242-60-08.
Охоронці. Терміново! Вакансій багато. Графік роботі:
вахта, доба/дві, нічні зміни, . З/п
своєчасно, тел.+38(067)56694-50, +38(099)383-54-26.
Охранник, ул. Кондратюка, 8,
тел.+38(067)201-78-78.

18

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

òåë. 067-565-57-64
Íà ðîáîòó ïîòð³áí³
âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

Îõîðîííèê
Âàíòàæíèê
Îïåðàòîð

ç ââåäåííÿ äàíèõ

Ìåíåäæåð ÐÊÇ
Ì ÿñíèê
Ïðîäàâåöü ì ÿñà
067-201-78-78
ÑÐÎ×ÍÎ â ÑÒÎ
öåíòð ãîðîäà
òðåáóåòñÿ

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊ
096-227-46-00

Àëåêñàíäð

Візьму порядну людину в
сімейний бізнес, т.067-793-0789, 050-629-80-66.
Підробіток. Дохід до 500 грн.
в день, т.067-793-07-89, 050629-80-66.
Активний пенсіонер в офіс.
Оплата до 10 тис. грн. та
вище. т.097-323-87-21, 095169-35-76.
Вантажник на крупи. Лівий
берег – Малиновського,
тел.+38(095)910-43-33.
Вантажник, виробничо-кондитерському підприємству,
Терміново!, м.Днiпро, вул.
Океанська, 4, тел.+38(050)48977-93.

ÐÎÁÎÒÀ
Вантажник, пр. Мира, 61А,
тел.+38(066)103-10-12.
Гарна робота для хорошої
людини. Гарна оплата, т.099454-02-80, 096-380-33-60.
ГРУЗЧИК с удостоверением
водителя погрузчика, з/п от
10000 грн., гр. работы 2/2,
предоставляется весь социальный пакет, официальное
оформление, есть доставка с
г. Новомосковска, г. Синельниково, адрес: пр.Слобожанский, 20 (бывший пр. Правды), тел.+38(067)553-51-03,
+38(056)376-26-28.
Грузчик, ж/м Тополь, ул. Паникахи, 15, тел.+38(099)65816-60.
Грузчик, ул. Большая Диевская, 38, тел.+38(098)80825-94.
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 продовольственные склады по
ул. Винокурова и ул. Юдина, тел.+38(096)626-04-02,
+38(099)742-21-27.
Грузчики, ул. Шолохова, 7,
тел. тел.+38(067)622-78-78.
Двірник, виробничо-кондитерському підприємству, Терміново!, м.Днiпро, вул. Океанська,
4, тел.+38(050)489-77-93.
Допоможу створити особистий фінансовий бізнес, т.050726-94-17, 097-468-95-43,
093-149-68-60.
З а в а н т а ж у в а ч і ,
тел.+38(067)634-15-95.
З а г о т о в щ и к и ,
тел.+38(063)303-71-62,
+38(063)261-97-46.
Закройщики, тел.+38(97)72962-37, +38(063)261-97-46.
Касир-оцінювач, в ломбард,
з/п від 10000 грн., р-н роботи:
м. Дніпро, графік роботи: подобовий (1/2), денний (2/2),
тел.+38(096)960-15-15.

Вантажник, вул. Робоча, 67,
тел.+38(066)731-57-85.

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

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

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

www.t-rezerv.dp.ua

Милі чарівні співробітниці запрошуємо в дружний колектив!
ЗП від 30 тис на місяць, виплати щодня. Зручний графік
відвідування. Робота є завжди!
Надаємо житло. 0685043191,
0973951621.
Можливість доходу без обмежень. Робота в офісі, в дружній
команді. Графік – 5/2, можливий підробіток, т.097-706-5524, 099-289-73-70.
На нову роботу беремо співробітників з будь-якою спеціальністю, можливо без досвіду
роботи (навчимо). Без вікових
обмежень, т.066-260-87-34.
Наладчик фасувального
обладнання. Лівий берег – Малиновського,
тел.+38(095)910-43-33.
Няня, прибиральниця, доглядальниця. Житло надається безкоштовно,
тел.+38(098)096-10-07.
Організації на постійну роботу
потрібні РОБОЧІ по ремонту
дерев’яних піддонів, оплата
відрядна, тел.+38(066)333-9767, +38(093)255-10-55.
Подсобный рабочий, стройка, огород, пунктуальные, ответственные, возможна работа
для пенсионера, гибкий график
работы, тел. +38(067)809-1935.
Помічник. Підробіток, робота
для всіх,т.098-595-05-60, 099296-88-52.
Прибиральниці в гіпермаркет, 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 5000
грн. за 15 змін, територіально
- вул.Тополина та вул. Кондратюка, деталі за номером
тел.+38(067)507-94-95.
ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п 5500
грн. за 15 змін, територіально вул. Титова, вул. Андрія Фабра,
деталі за тел.+38(096)22865-85.
Прибиральниця, пр. Богдана Хмельницького, 36,
тел.+38(067)136-77-47.
РАБОЧИЕ по уходу за с/х животными, без вредных привычек, обеспечиваем: зарплату,
хорошие условия проживания
и питания, в с. Орловщина,
тел.+38(097)309-44-06.
РАБОЧИЕ, на линию по переработке полимеров, график
работы: посменно, м/р: с.
Партизанское, Днепровский
район, доставка транспортом
предприятия, тел.+38(096)73094-23, тел.+38(067)791-93-45.
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ÐÎÁÎÒÀ
РАЗНОРАБОЧИЕ, фермерскому хозяйству, предоставляем место проживания,
тел.+(067)568-48-60.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Áóõãàëòåðìàòåðèàëèñò

Робота та підробіток. Комфортно та тепло. Офіс, т.063359-25-26, 098-619-37-85.
Сантехники, работа с ОСББ,
пунктуальные, ответственные,
возможна работа для пенсионера, гибкий график работы,
тел. +38(067)809-19-35.

çíàíèå 1Ñ (ñïèñàíèå
ìàòåðèàëîâ)

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(ïð. Ìèðó, 61 À)

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДОНОВ, з/п 12000-15000
грн., оплата своевременно,
без задержек, место работы:
левый берег, тел.+38(073)40708-07, +38(096)284-46-94,
+38(095)638-90-05.

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Âàíòàæíèêà

Терміново! На Слов’янський базар потрібен двірник, тел.+38(096)196-46-69,
+38(050)919-13-78.

066-103-10-12

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

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

Охоронна фірма
запрошує на роботу
в місті Дніпро:

ÎÕÎÐÎÍÖ²Â
 чоловіки від 20 до 50 років
 своєчасна виплата заробітної плати
 соціальний пакет
 забезпечення фірменним одягом

Електрозварник ручного
зварювання, з/п 6 134 грн.

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

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

Авторемонтник, з/п 7
000 грн.
Апаратник хімводоочищення електростанції,
з/п 6 850 грн.
Асистент вчителя, з/п 6
100 грн.
Бетоняр, з/п 6 000 грн.

ð-í 12 Êâàðòàë

ÐÎÁÎÒÀ

òåë. 067-569-76-34

“Íîâà ðîáîòà”
Ãàçåòà ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ,
âèõîäèòü 1 ðàç íà òèæäåíü.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
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Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ
ÄÏ ¹1374-109Ð â³ä 27.02.2007
Çàñíîâíèê: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
Ðåäàêòîð: Ñ.Â. Àëåêñººíêî
Àäðåñà: 49000, 49000, ì. Äí³ïðî,
âóë. Ñ³÷åñëàâñüêà Íàáåðåæíà, 15à,
îô³ñ 412
òåë./ôàêñ: +38(056)767-16-35 (34,38)
e-mail: t_rezerv@ukr.net
Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.

Íàäðóêîâàíî:
ÏÏ ÐÀ "Òðóäîâ³ Ðåçåðâè"

Ôîðìàò À3
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Ïðîäàâöÿ
ãàñòðîíîìi¿
Ïðîäàâöÿ
Ôàðøìåíà
Ñòàðøîãî
ïðîäàâöÿ
(îâî÷åâèé âiääië)
âóë. 20 ðîêiâ Ïåðåìîãè, 43Ä

Çâåðòàòèñÿ çà òåë.

067-845-42-89

Слюсар з ремонту рухомого складу, з/п 14
000 грн.
Стругальник, з/п 9 500
грн.
Судовий експерт, з/п 6
980 грн.
Такелажник, з/п 6 660 грн.

Завантажувач-вивантажувач харчової продукції, з/п 8 100 грн.

Терміст, з/п 10 000 грн.

Бухгалтер, з/п 6 000 грн.
Вальцювальник гумових
сумішей, з/п 7 840 грн.

Зварник, з/п 16 000 грн.

Токар, з/п 15 000 грн.

Інженер з охорони праці,
з/п 6 000 грн.

Тренер-методист, з/п
9850 грн.

Коваль на молотах і пресах, з/п 12 000 грн.

Фізичний терапевт, з/п
7 890 грн.

Комірник спеціальних
виробів (спеціальні хімічні
виробництва), з/п 7 000 грн.

Фрезерувальник, з/п 15
000 грн.

Вальцювальник холодного металу, з/п 12 000
грн.

Виконавець робіт, з/п 15
000 грн.

ãðàôèê ðàáîòû: 4/4

Електромонтер контактної мережі, з/п 10 000 грн.

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

Технік-технолог з технології харчування, з/п
8 000 грн.

Êîíäèòåðñêîìó ïðåäïðèÿòèþ
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

ïðîèçâîäñòâåííîé ëèíèè

Електромонтажник
спеціальних виробів,
з/п 10 000 грн.

Сестра медична (брат
медичний) з дієтичного
харчування, з/п 7 500 грн.

Зварник пластмас, з/п 8
000 грн.

097-687-26-82
095-664-48-50

Âàðùèöà
Óïàêîâùèöà
Îïåðàòîð

Електромеханік з ліфтів,
з/п 10 000 грн.
Електромеханік, з/п 11
000 грн.

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

Цікава робота. Офіс. Дружний
колектив. Дохід до 11500 грн.
+ премії, т.068-982-48-50, 066558-64-48.

Çàìîâëåííÿ ¹
Òèðàæ 10000

Дніпровський міський
центр зайнятості

(097)727-39-75

Сапожники, тел.+38(97)72962-37, +38(063)261-97-46.

Уборщицы, в новый мясной
магазин, з/п обсуждается при
собеседовании, в зависимости
от профессиональных данных, место работы: Левый
берег, р-н Березинка, тел.
+38(067)562-88-68, Ольга.

ВАКАНСІЇ центру зайнятості

Водій тролейбуса, з/п 15
500 грн.
Вчитель-реабілітолог,
з/п 6 000 грн.
Газорізальник, з/п 9 000
грн.
Головний теплотехнік,
з/п 15 000 грн.
Головний фахівець
(залізничний транспорт),
з/п 6 550 грн.
Доцент, з/п 8 800 грн.
Електрик цеху, з/п 6 000
грн.
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, з/п
15 000 грн.

Швачка, з/п 8 000 грн.
Оператор інформаційно-комунікаційних мереж, з/п 10 000 грн.
Оператор лінії у виробництві харчової продукції (виробництво м’ясних
продуктів), з/п 10 000 грн.
Оператор телекомунікаційних послуг, з/п 10 000
грн.
Помічник вихователя, з/п
6 000 грн.
Продавець продовольчих товарів, з/п 6 024 грн.

Шліфувальник, з/п 13
344 грн.

Вакансії Павлоградського міськрайонного центру зайнятості

За більш детальною
інформацією за кожною
із наведених вакансій
звертатися за телефоном +38(0563)26-95-16.

Психолог, з/п 7 000 грн.
Ремонтник штучних споруд, з/п 8 000 грн.
Різальник металу на
ножицях і пресах, з/п 9
500 грн.

www.t-rezerv.dp.ua

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
(електромеханіка), з/п 10
000 грн., виконує монтаж
електрообладнання, прокладку кабеля.
7
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Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø Telegram êàíàë
Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿ â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!
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