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ÐÎÁÎÒÀ
№38 (712) 02.12.2020 - 08.12.2020

Â øêîëû è ñàäû ãîðîäà
òðåáóþòñÿ:

Çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì
Ïîâàðà
Êóõîííûå ðàáîòíèêè

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

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Ïîëó÷àéòå èíôîðìàöèþ î íîâûõ âàêàíñèÿõ

ñðàçó ïîñëå èõ ïîÿâëåíèÿ!

ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ

067-240-14-18

ç³ ñâî¿ì àâòî
1,2-2,5 ò

ç/ï 20 000-50 000 ãðí.

²ÄÑ Àêâà Ñåðâ³ñ

Çàïðîøóºìî
íà ðîáîòó

ÂÎÄ ßI

ç/ï 12 000 ãðí.

067-321-96-95

ÅÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ

067-240-14-18

ç³ ñâî¿ì àâòî
1,2-2,5 ò

ç/ï 20 000-50 000 ãðí

²ÄÑ Àêâà Ñåðâ³ñ
Çàïðîøóºìî

íà ðîáîòó

ÂÎÄ ßI

ç/ï â ä 12 000 ãðíi

067-321-96-95

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!

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

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

Òîêàðÿ

Åëåêòðî-

ãàçîçâàðíèêà

Ìåõàí êài

+38(067)100-46-38

ÐÎÁÎÒÀ Â ÓÃÎÐÙÈÍI

Çâåðòàéòåñÿ çà òåëåôîíîì:

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

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

Îô³ö³éíà ì³ñÿ÷íà íàðàõîâàíà
çàðîá³òíà ïëàòà

Ïðîæèâàííÿ â êîìôîðòíèõ óìîâàõ (âàííà, ñàíâóçîë,
êóõíÿ, òåëåâ³çîð, ³íòåðíåò (Wi-Fi))

- ìåäè÷íó ñòðàõîâêó
- âèïëàòè äî ïåíñ³éíîãî ôîíäó

Ô³ðìà îïëà÷óº ïîñëóãè:

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

ÎÔ Ö ÀËÜÍÀ ÄÎÂÃÎÑÒÐÎÊÎÂÀ ÇÀÐÅ ÑÒÐÎÂÀÍÀI I ª

ì. Äí ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4i

òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó

050-489-77-93

ÎÏÅÐÀÒÎÐ Ë Í

ÑËÞÑÀÐ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
Ï ÄÑÎÁÍÈÉ ÐÎÁ ÒÍÈÊ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÊÎÒÅËÜÍÎ

ÓÊËÀÄÀËÜÍÈÊ-ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ

I II

I I
I

ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÕÀÐ×ÎÂÈÕ
ÏÐÎÄÓÊÒ Â (ÁÀÆÀÍÎ ×ÎËÎÂ ÊÈ)

(ÁÀÆÀÍÎ ×ÎËÎÂ ÊÈ)

I I

I

Ðàáîòíèêà

067-611-13-23
Êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò:

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

è âñåãäà ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà

ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ïî áëàãîóñòðîéñòâó

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Íàáåðåæíà Ïåðåìîãè, 56À

âóë. Óðèöüêîãî, 6À

Ãàñòðîíîì ñòài
066-112-86-65

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Ìàð³¿ Êþð³, 5

Ïðîäàâöÿ
050-957-69-08

ÑÁÎÐÙÈÊ ÌÅÁÅËÈ

ÑÒÎËßÐ

ÝËÅÊÒÐÈÊ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
ñòîëÿðíûõ èçäåëèé

ÑÌÅÒ×ÈÊ
ñòîëÿðíûõ èçäåëèé

ÌÀËßÐ

Íà äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå
ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

067-565-04-61
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ВОДIЙ, зі своїм авто 1,2-2,5 
т, з/п 20 000-50 000 грн., 
тел.+38(067)240-14-18.

Компании PITLINE требуется 
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.

Операторы на производ-
ственную линию, без о/р, 
обучение, оф. трудоустрой-
ство, социальный пакет, до-
стойная з/п, тел.+38(067)439-
10-83.

ПОМОЩНИК печатника, 
с обучением, в типографию, 
з/п 7000-12000 грн., гр./р. с 
9:00 до 18:00, 5/2, р-н: верх 
ул. Рабочей, тел.+38(095)235-
09-09, +38(096)042-28-29.

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.

РЕЗЧИК, с обучением, в 
типографию, з/п 7000-12000 
грн., гр./р. с 9:00 до 18:00, 
5/2, р-н: верх ул. Рабочей, 
тел .+38(095)235-09-09 , 
+38(096)042-28-29.

Экспедитор, з/п от 12 000 
грн., тел.+38(067)240-14-18.

02

Інженер-конструктор, пер-
шої категорії, 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.

КОНСТРУКТОР столярных 
изделий, на деревообраба-
тывающее производство, тел. 
+38(067)565-04-61.

СМЕТЧИК столярных 
изделий, на деревообраба-
тывающее производство, тел. 
+38(067)565-04-61.

03

Бухгалтер на підприєм-
ство. До 40 років. Дос-
від роботи від 3-х років. 
ВІльне володіння компью-
тером, тел.+38(063)796-
64-69.

ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕ-
РА, тел.+38(099)094-43-56.

05

Адмін. помічник(ця) керівни-
ка. До 15000 грн. Можна і без 
досвіду. Кар’єра, т.050-626-
94-32, 097-340-37-24.

Адміністративна робота, 
підробіток в офісі. Високий 
дохід, т.050-363-43-87, 067-
201-65-98.

09

ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, 
в стоматологический центр, 
тел.+38(067)633-63-57.

ИНТЕРНЫ, в стоматологиче-
ский центр, для прохождения 
практики, тел.+38(067)633-
63-57.

Провізори, в національну 
аптечну мережу, у зв’язку 
з розширенням штату, ро-
бота постійна. Район вул. 
Лагірна, вул. Бальзака, вул. 
Багговутівська. 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.

С е с т р а  м е д и ч н а , 
тел .+38(067)634-15-95 , 
+38(056)794-06-92.

Фармацевти, в національну 
аптечну мережу, у зв’язку 
з розширенням штату, ро-
бота постійна. Район вул. 
Лагірна, вул. Бальзака, вул. 
Багговутівська. 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 сотрудни-
ков, з/п от 20000 грн., опыт 
работы не обязателен, обу-
чение, карьерный рост, гра-
фик работы гибкий, Срочно!, 
5 мест, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-54-99, 
+38(050)903-79-83, Евгений 
Анатольевич.

МЕНЕДЖЕР по  про-
д а ж е  с п е ц о д е ж д ы , 
тел.+38(099)094-43-56.

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

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÄËß ÌÎËÎÄ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Ïîäïèñûâàéòåñü
íà íàø êàíàë*Viber

*Ïîñëå ïåðåõîäà ïî ññûëêå
íåîáõîäèìî íàæàòü

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó
ñðî÷íî òðåáóþòñÿ

ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
ïðåäîñòàâëÿåì

ìåñòî æèòåëüñòâà

( )067 568-48-50

ð-í ïð. Ãàãàð³íàÌ³ñöå ðîáîòè:

067-971-87-44

Â êîíäèòåðñüêèé öåõ ïîòð³áí³:

Òåïëèé, çàòèøíèé öåõ, çëàãîäæåíèé
êîëåêòèâ, ãàðÿ÷³ îá³äè çà ðàõóíîê

ï³äïðèºìñòâà, ñâîº÷àñíà
îïëàòà ïðàö³, ç/ï 2 ðàçè â ì³ñÿöü,

îô. îôîðìëåííÿ, ñîöïàêåò

Êîíäèòåðè

Ïåêàð³

ç/ï 450 ãðí./çì³íà

áàæàíî ÷îëîâ³ê, ç/ï 700-900 ãðí./çì³íà

Ïðèáèðàëüíèöÿ

ç/ï 700-900 ãðí./çì³íà

ð-í ïð. Ãàãàð³íàÌ³ñöå ðîáîòè:

òåëåôîíóâàòè: ïí.-ïò., ç 9:00 äî 18:00

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

òåë. 050-457-44-11

Ìåñòî ðàáîòû: Ëåâûé áåðåã

Èíæåíåð-
êîíñòðóêòîð

çíàíèå ïðîãðàìì
SOLIDWORKS è ÊÎÌÏÀÑ

âûñøåå îáðàçîâàíèå,
îïûò ðàáîòû æåëàòåëåí

Ñâàðùèê

ÑÒÎËßÐ

093-544-99-03

ñ î/ð, ç/ï îò 10000 äî
20000 ãðí.

ÑÁÎÐÙÈÊ

067-566-89-62

ìåáåëè

ñ î/ð, ç/ï îò 10000 äî
20000 ãðí.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâöÿ

ãàñòðîíîì ¿

Ïðîäàâöÿ

Ôàðøìåíà

Ñòàðøîãî

ïðîäàâöÿ

Êîì ðíèêà

Âàíòàæíèêà

Êàñèðà

i

i

Çâåðòàòèñÿ çà òåë.

âóë. 20 ðîê â Ïåðåìîãè, 43Äi

067-845-42-89

(îâî÷åâèé â ää ë)i i

Ñï âðîá òíèêài i

ì ÿñíîãî öåõó’

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. ”ÑÅ”

ÎÎÎ “Ýêñèò Òðàíñ”

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì
àâòîïàðêà òðåáóåòñÿ

067-620-01-00 çâîíèòü ñ 8:00 äî 19:00!

Òðåáîâàíèÿ ê ñîèñêàòåëþ:
î/ð ïî Óêðàèíå
áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ìàøèíå
îòâåòñòâåííîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü

Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå!

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ, 11

ÏÐÎÄÀÂÖ ÂI

067-136-77-47

ÊÀÑÈÐ ÂI

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

ïð. Ãåðî â Ñòàë íãðàäó, 122¿ i

Âàíòàæíèêà-
êîì ðíèêài

òåë. 095-027-23-58

ç/ï îò 11000 ãðí., ãð./ð - 2/2,
äåíü/íî÷ü,4 äîìà
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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 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.

Мясник, ул. Кондратюка, 8, 

тел.+38(067)201-78-78.

П е к а р ь ,  п р .  Б о г д а -

на Хмельницкого, 16, 36, 

тел.+38(067)136-77-47.

Пекарь ,  пр. Героев, 2, 

тел.+38(099)400-43-95.

Пекарь, пр. Поля, 104 А 

( ТЦ  “Сла в у т и ч ” ) ,  т е л . 

+38(066)731-57-85.

Повар, бул. Европейский, 

1Д, тел.+38(099)137-60-18.

Повар ,  пр .  Героев,  2 , 

тел.+38(099)400-43-95.

Повара, в школы и сады го-

рода, тел.+38(096)626-04-02, 

+38(099)742-21-27.

Спiвробiтник м’ясного 
цеху, вул. 20 років Перемоги, 

43Д, тел.+38(067)845-42-89.

Старший смены, вы-
печка,  ул .  Глинки ,  2 , 

тел.+38(099)400-43-95.

Тiстороби, тел.+38(067)634-

15-95, +38(056)794-06-92.

Фаршмен, ул. 20 лет По-

беды, 43Д, тел.+38(067)845-

42-89.

Формувальники тiста, 

тел .+38(067)634-15-95 , 

+38(056)794-06-92.

13

Кладовщик, пр. Героев, 2, 

тел.+38(099)400-43-95.

Кладовщик, ул. Глинки, 2, 

тел.+38(099)400-43-95.

Комiрник, вул. 20 років Пере-

моги, 43Д, тел.+38(067)845-

42-89.

Мережевий (сетевой) біз-
нес, який дає  можливість 
забеспечити фінансову ста-
більність, т.097-706-55-24, 
.068-512-48-95, 099-289-
73-70.

Потрібен зам. керівника зі 
здоровими амбіціями. Кар 
єрне зростання. Дохід до 
20 000 грн. Сфера діяльності 
– оптова торгівля,  т.067-995-
23-45, 093-153-66-80.

11

Для Вас підробіток 3-4 годи-
ни, 450 грн. в день, т.066-777-
35-30, 096-578-31-96.

Гастрономіст, вул. Набереж-
на Перемоги, 56А, вул. Ури-
цького, 6А, тел.+38(066)112-
86-65.

Касир, вул. 20 років Пере-
моги, 43Д, тел.+38(067)845-
42-89.

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

К а с и р ,  п р .  Б о г д а н а 
Хмельницького,  16,  36, 
тел.+38(067)136-77-47.

Кассир, бул. Европейский, 
1Д, тел.+38(099)137-60-18.

Кассир ,  пр. Героев, 2, 
тел.+38(099)400-43-95.

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

Кассир ,  пр. Поля, 104 
А (ТЦ “Славутич”),  тел. 
+38(066)731-57-85.

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

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

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

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

Продавец завитринной 
зоны, пер. Парусный, 10 Д, 
тел.+38(067)622-78-78.

П р о д а в е ц  з а в и т р и н -
ной зоны, пр. Героев, 2, 
тел.+38(099)400-43-95.

Продавец  завитринной 
зоны, р-н пр. Гагарина, 
тел.+38(098)004-56-92.

Продавец, бул. Европей-
ский, 1Д, тел.+38(099)137-
60-18.

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

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

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

Продавец, ул. Большая Ди-
евская, 38, тел.+38(067)622-
78-78.

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

Продавец, ул.Калиновая, 9а, 
тел.+38(067)622-78-78.

П р о д а в е ц - к о н с у л ь -
тант, пер. Парусный, 10 Д, 
тел.+38(067)622-78-78.

Продавець з досвідом – в 
торгівельний філіал «ЧЕЮ». 
Відповідальний та доброзич-
ливий, т.050-626-94-32, 097-
340-37-24.

Продавець ,  пр .  Поля, 
104 А (ТЦ “Славутич”), тел. 
+38(066)731-57-85.

Старший продавец, в 
овощной отдел, ул. 20 лет По-
беды, 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.
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Д р i ж д ж о в и к и , 
тел .+38(067)634-15-95 , 
+38(056)794-06-92.

З а в а н т а ж у в а ч i , 
тел .+38(067)634-15-95 , 
+38(056)794-06-92.

ÒÎÐÃ²ÂËß

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß

òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Ò ñòîðîáè
Ôîðìóâàëüíèêè ò ñòà
Ñåñòðà ìåäè÷íà
Åëåêòðèê
Ïàêóâàëüíèêè
Äð æäæîâèêè
Çàâàíòàæóâà÷
Ñëþñàð

i
i

i
i

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³:

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

Äåðæàâíîìó ï³äïðèºìñòâó
íà ïîñò³éíó ðîáîòó

(ñ 9.00 äî 16.00)

Â³ää³ë êàäð³â ÄÏ "ÂÎ ÏÌÇ": âóë. Êðèâîð³çüêà, 22, êàá.14

"ÂÎ ÏÌÇ” ³ì. À. Ì. Ìàêàðîâà

òåë. äëÿ äîâ³äîê

Îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ ï³ñëÿ ñï³âáåñ³äè.

ïîòð³áí³

33-67-01, 34-39-18

çàïðîøóþòüñÿ

³íâàë³äè

²²² ãðóïè

Âåðñòàòíèêè
Ñëþñàð³-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðè âåðñòàò³â ç ÏÓ
Åëåêòðîìîíòåðè
Ñëþñàð-ñàíòåõí³ê
Ãàëüâàíèê
Åëåêòðîåðîç³îí³ñò

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

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Ð-í ðàáîòû: 12-é êâàðòàë Òåë. îòäåëà êàäðîâ 067-633-26-33

Òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà

ïî ðåìîíòó

ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

Ôðåçåðîâùèêà

Ñëåñàðÿ

Íà äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå
ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÑÁÎÐÙÈÊ ÌÅÁÅËÈ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
ñòîëÿðíûõ èçäåëèé

ÑÌÅÒ×ÈÊ
ñòîëÿðíûõ èçäåëèé

ÌÀËßÐ

067-565-04-61
ÑÒÎËßÐ

Â òèïîãðàôèþ òðåáóþòñÿ:

Ç/ï:
Ãð/ð ñ 9:00 äî 18:00, 5/2
Ð-í: âåðõ óë. Ðàáî÷åé

7000-12000 ãðí.

095-235-09-09

ÐÅÇ×ÈÊ

ÏÎÌÎÙÍÈÊ
ïå÷àòíèêà

(ñ îáó÷åíèåì)

(ñ îáó÷åíèåì)

096-042-28-29

ÏÎÌÎÙÍÈÊ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÀ

ÎÎÎ “Ìîãèñ” òðåáóåòñÿ

(099)094-43-56

ÌÅÍÅÄÆÅÐ
ïî ïðîäàæå
ñïåöîäåæäû
ØÂÅß

(áóë. âðîïåéñüêèé,1Ä)ª
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Êóõàð âi

099-137-60-18

Ïðîäàâö âi

Êàñèðà

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ïð. Ìèðó, 61 À)

066-103-10-12

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Âàíòàæíèêà

095-878-62-75

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áåí

(ðàéîí - ïð.Ïåòðîâñüêîãî)

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

Ìàéñòåð
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Електро-газозварник, 
повний соціальний пакет, 
п’ятиденка, доставка авто-
бусом з проспекту Прав-
ди, місце роботи – Лівий 
берег, тел.+38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Електроерозіоніст від-
діл 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).

Електромонтер, Дніпров-
ському 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 про-
спекту Правди, місце роботи – 
Лівий берег, тел.+38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

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

З а в а н т а ж у в а ч i , 
тел .+38(067)634-15-95 , 
+38(056)794-06-92.

Контролер верстатних та 
слюсарних робіт, 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.

Майстер з ремонту iн-
струменту, з/п вiдрядна до 
15000 грн., район - пр. Пе-
тровського, тел. +38(095)878-
62-75.

МАЙСТЕР механічної ді-
лянки, 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, на деревообраба-
тывающее производство, тел. 
+38(067)565-04-61.

Машиніст крану, повний 
соціальний пакет, п’ятиденка, 
доставка автобусом з про-
спекту Правди, місце роботи – 
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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.

АВТОСЛЕСАРИ, о/р, гр. 
работы: пн.-пт., комфорт-
ные условия труда, своев-
ременная выплата з/п, весь 
специнструмент, ставка + %. 
Заработная плата: от 15000 
грн., тел.+38(050)922-39-34, 
Сергей.

Автослюсар для ванта-
жівок КамАЗ, можна без 
досвіду роботи, здатний 
легко навчатись. Іного-
роднім надається жит-
ло. З/п від 14000 грн., 
тел.+38(067)565-42-20.

ВОДIЙ, зі своїм авто 1,2-2,5 
т, з/п 20 000-50 000 грн., 
тел.+38(067)240-14-18.

Водители ,  к а т .  В , С , 
тел.+38(098)532-28-58.

ВОДИТЕЛЬ кат. ”СЕ”, в связи 
с расширением автопарка. 
Требования к соискателю: 
о/р по Украине, бережное 
отношение к машине, ответ-
ственность и порядочность. 
Официальное оформление! 
тел.+38(067)620-01-00, зво-
нить с 8:00 до 19:00!

ВОДИТЕЛЬ, в офис, со 
своим авто (грузовой бус 
по типу Hyndai H1, Renault 
T r a f i c ,  Me r cedes  V i t o , 
Volkswagen Caddy), достав-
ка электроинструмента по 
городу, з/п от 15000 грн., 
официальное оформление, 
тел .+38(099)447-75-54 , 
+38(067)560-20-60. 

ВОДИТЕЛЬ-дальнобой-
щик, хорошие условия, з/п 
высокая, 30000 грн., без 
простоев, есть хорошие на-
правления, тел.+38(067)921-
70-75.

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.

Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чес-
ний, порядний. Досвід 
роботи на груз. DAF, 
Scania, причепи-тен-
ти (штора), двадцятки. 
Повна зайнятість, по 
Україні. Достойна з/п, 
тел.+38(095)286-51-99, 
пн.-птн. 8:00-16:00, Іри-
на.

Компании PITLINE требуется 
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.

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

15

Волочильник дроту, Дні-
провському кабельному за-
воду «Енерго», місце ро-
боти - с. Новоолександрів-
ка, тел.+38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Газорізальник, офіційне 
працевлаштування, соц. па-
кет, 8-ми годинний робочий 
день, 5-денка, своєчасна 
оплата, тел. +38(050)480-
28-85.

Гальваник, 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).

ЕЛЕКТРИК, 6,5 розряду, 
місце роботи: с.м.т. Самарів-
ка, тел.+38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47, теле-
фонувати: пн.-пт., з 9.00 до 
18.00.

Електрик, тел.+38(067)634-
15-95, +38(056)794-06-92.

Електрик-сантехнік-сто-
ляр  для  обслугову -
вання відділень банку, 
тел.+38(067)563-25-44.

Електрогазозварник, міс-
це роботи: с.м.т. Самарів-
ка, тел.+38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47, теле-
фонувати: пн.-пт., з 9.00 до 
18.00.

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

òåë. (050)489-77-93

Âèðîáíè÷îìó ï äïðè ìñòâó, ùî çíàõîäèòüñÿ
â ñ.ì.ò. ëàð îíîâå, ïîòð íáí :

³ º
³ ³ ³I

I IÇ ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ÕÀÐ×ÎÂÈÕ ÏÐÎÄÓÊÒ Â

ÓÊËÀÄÀËÜÍÈÊ-ÏÀÊÓÂÀËÜÍÈÊ
Ï ÄÑÎÁÍÈÉ ÐÎÁ ÒÍÈÊI I ãðàô ê ðîáîòè çì ííèéi i

ñ.ì.ò. ëàð îíîâå, âóë. Öåíòðàëüíà, 12/14I i

ÑËÞÑÀÐ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
Ò ÑÒÎÐÎÁI

ÎÏÅÐÀÒÎÐ Ë ÍI II

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

íà ëèíèþ ïî ïåðåðàáîòêå
ïîëèìåðîâ

ÐÀÁÎ×ÈÅ

( )096 730-94-23
( )067 791-93-45

ãðàôèê ðàáîòû: ïîñìåííî
ì/ð: ñ. Ïàðòèçàíñêîå,
Äíåïðîâñêèé ðàéîí

äîñòàâêà òðàíñïîðòîì
ïðåäïðèÿòèÿ

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

ÅËÅÊÒÐÎ-

ÑËÞÑÀÐ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ

ìîñòîâîãî êðàíó
ÌÀØÈÍ ÑÒI

ç ðåìîíòó ìåòàëîîáðîáíèõ âåðñòàò âi

ÌÀÉÑÒÅÐ

Ð ÇÍÎÐÎÁi

5,6 ðîçðÿäó

íà ä ëüíèöþ ÃÒÂ(ÐÒÈ)i

ÃÀÇÎÇÂÀÐÍÈÊ

ÅËÅÊÒÐÈÊ

ìåõàí ÷íî ä ëÿíêèi i i

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

ТРЕБУЕТСЯ

äîðîæí õ çíàêîâû
ÏÎÊËÅÉÙÈÊ
работа на производственном

участке

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ
Ãð. ðàáîòû: ïí.-ïò.
Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ òðóäà
Ñâîåâðåìåííàÿ âûïëàòà ç/ï
Âåñü ñïåöèíñòðóìåíò
Ñòàâêà + %. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà:
îò 15000 ãðí.

050-922-39-34, Ñåðãåé

ñ î/ð

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 äãîðîäíå
Äí ïðîïåòðîâñüêà îáëàñòü
i i

i

Ñëþñàð

Åëåêòðîçâàðþâàëüíèê
ç äîñâ äîì ðîáîòèi

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

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖI

ç/ï â ä 5000 ãðí.
çà 15 çì³í

i

(067) 507-94-95

ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ ÏÎÒÐ²ÁÍ²:

ÊÀÐÒÎÍÙÈÊÈ

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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàð³íà)

098�004�56�92

Ïðîäàâöÿ
çàâ³òðèííî¿ çîíè

ÏÐÎÄÀÂÖß

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÀ

ÎÕÎÐÎÍÍÈÊÀ
òåë. (067)622-78-78

Êàëèíîâà, 9À

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

067-622-78-78

Çàïðîøó ìî íà ðîáîòóº
âóë. Âåëèêà Ä âñüêà, 38³¿

Ïðîäàâöÿ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

ïð. Ïîëÿ, 104 À (ÒÖ “Ñëàâóòè÷”)

Ïåêàðÿ

Ïðîäàâöÿ

Êàñèðà
òåë. 066-731-57-85
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Слюсарі-ремонтники, від-
діл кадрів ДП «ВО ПМЗ»: 
вул. Криворізька, 22, каб.14, 
тел. +38(0562)33-67-01, 
+38(0562)34-39-18 (з 9.00 
до 16.00).

Слюсар-ремонтник з ре-
монту металообробнх вер-
статів, 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.

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

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК, 
графiк роботи змiнний, с.м.т. 
Iларiонове, вул. Центральна, 
12/14, тел.+38(050)489-77-
93.

Слюсар-ремонтник, Дні-
провському кабельному за-
воду «Енерго», місце ро-
боти - с. Новоолександрів-
ка, тел.+38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Слюсар-сантехнік, від-
діл 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).

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, пов-
ний соціальний пакет, п’я-
тиденка, доставка автобу-
сом з проспекту Правди, 
місце роботи – Лівий бе-
рег, тел.+38(056)794-34-
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)33-
67-01, +38(0562) 34-39-18 (з 
9.00 до 16.00).

СТОЛЯР, на деревообраба-
тывающее производство, тел. 
+38(067)565-04-61.

СТОЛЯР ,  с о/р, з/п от 
10000  до  20000  г рн . ,  
тел.+38(067)566-89-62.

Стропальник, офіційне пра-
цевлаштування, соц. пакет, 
8-ми годинний робочий день, 
5-денка, своєчасна оплата, 
тел. +38(050)480-28-85.

Лівий берег, тел.+38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Машиніст мостового кра-
ну, місце роботи: с.м.т. Са-
марівка, тел.+38(0562)36-
06-18, +38(067)522-26-47, 
телефонувати: пн.-пт., з 9.00 
до 18.00.

Механік, 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.

НАМОТЧИК проволоки, 
ВОЛОЧИЛЬЩИК прово-
локи, з/п от 10000 грн., 
тел .+38(050)352-10-05 , 
+38(050)456-51-03.

Оператор  котельної 
(бажано чоловіки), вироб-
ничо-кондитерському під-
приємству ,  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(050)489-77-93.

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.

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).

Операторы на производ-
ственную линию, без о/р, 
обучение, оф. трудоустрой-
ство, социальный пакет, до-
стойная з/п, тел.+38(067)439-
10-83.

Пiдсобний робiтник, графiк 
роботи змiнний, с.м.т. Iларiо-
нове, вул. Центральна, 12/14, 
тел.+38(050)489-77-93.

П а к у в а л ь н и к и , 
тел .+38(067)634-15-95 , 
+38(056)794-06-92.

Подсобный рабочий , 
без о/р, обучение, оф. тру-
доустройство, социаль-
ный пакет, достойная з/п, 
тел.+38(067)439-10-83.

Різнороб на дільницю 
ГТВ(РТИ) 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.

Робітники на конвеєрну 
лінію, з/п від 10000 грн. Є 

реальна можливість працюва-

ти і заробляти гроші не виїзд-

жаючи за кордон! Ми пропо-

нуємо: зручний графік, соці-

альний пакет. Місце роботи: 

м. Дніпро, вул. Молодогвар-

дійська, б. 32, (кінцева зупин-

ка 9 трамваю район старого 

м’ясокомбінату) гарячі обіди, 

спецодяг, тел. +38(056)373-

93-41, +389(067)566-95-52.

СБОРЩИК МЕБЕЛИ, на 

деревообрабатывающее про-

изводство, тел. +38(067)565-

04-61.

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИ-
КИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДО-
НОВ, з/п 12000-15000 грн., 

оплата своевременно, без за-

держек, место работы: левый 

берег, тел.+38(073)407-

08-07, +38(096)284-46-94, 

+38(095)638-90-05.

СБОЩИК мебели, с о/р, 

з/п от 10000 до 20000 грн.,  

тел.+38(093)544-99-03.

Слесарь, по ремонту ста-

ночного оборудования, з/п от 

15000 грн., р-н работы: 12-й 

квартал, тел. отдела кадров 

+38(067)633-26-33.

СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК , 

о/р от 2 лет, з/п от 10000 

грн., тел.+38(050)352-10-05, 

+38(050)456-51-03.

Слюсар з ремонту дизелів, 

повний соціальний пакет, 

п’ятиденка, доставка авто-

бусом з проспекту Прав-

ди, місце роботи – Лівий 

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, тел.+38(067)634-

15-95, +38(056)794-06-92.

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

Ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó òðåáóþòñÿ:

Âîäèòåëè

098-532-28-58

êàò. Â,Ñ

Ãðóç÷èê

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

067-632-62-54

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

Ïðåäïðèÿòèþ ÎÎÎ ÒÌ “Âåëòåê”
òðåáóþòñÿ

050-352-10-05

050-456-51-03

ç/ï îò 10000 ãðí.

ÑËÅÑÀÐÜ-ÑÂÀÐÙÈÊ

ÍÀÌÎÒ×ÈÊ ,
ÂÎËÎ×ÈËÜÙÈÊ

ïðîâîëîêè

ïðîâîëîêè

î/ð îò 2 ëåò, ç/ï îò 10000 ãðí.

òåë.

Ïðîèçâîäñòâåííîìó
ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ:

ðàáî÷èé

áåç î/ð, îáó÷åíèå, îô. òðóäîóñòðîéñòâî,
ñîöèàëüíûé ïàêåò, äîñòîéíàÿ ç/ï

òåë. 067-439-10-83

Ïîäñîáíûé

Îïåðàòîðû
íà ïðîèçâîäñòâåííóþ

ëèíèþ

ÂÎÄÈÒÅËÜ-

Ç/ï âûñîêàÿ, 30000 ãðí.
Áåç ïðîñòîåâ,

( )067 921-70-75

äàëüíîáîéùèê
Õîðîøèå óñëîâèÿ

åñòü õîðîøèå íàïðàâëåíèÿ

Â ñòîìàòîëîãè÷åñêèé
öåíòð òðåáóþòñÿ

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ
à òàêæå ïðèãëàøàåì

ÈÍÒÅÐÍÎÂ
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ

ïðàêòèêè

067-633-63-57

ÂÐÀ×È-

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Åëåêòðî-
ìîíòåð

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

Ì³ñöå ðîáîòè -
ñ. Íîâîîëåêñàíäð³âêà

Ñëþñàð-
ðåìîíòíèê

Âàíòàæíèê

Íà äåðåâîîáðàáàòûâàþùåå
ïðîèçâîäñòâî òðåáóþòñÿ:

ÑÁÎÐÙÈÊ ÌÅÁÅËÈ

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐ
ñòîëÿðíûõ èçäåëèé

ÑÌÅÒ×ÈÊ
ñòîëÿðíûõ èçäåëèé

ÌÀËßÐ

067-565-04-61

ÑÒÎËßÐ

ÝËÅÊÒÐÈÊ

Âàíòàæíèê âi

Ó çâ ÿçêó ç â äêðèòòÿì

çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:

(âóë. Ôó÷èêà, 9

ð-í ïàðêó Øåâ÷åíêà)

’ i

066-112-86-65

Êóõàðÿ-ïåêàðÿ

Ð Î Á Î Ò À

òåë. 066-731-57-85

Êàñèð

Âàíòàæíèê

Îõîðîíåöü

âóë. , 67Ðîáî÷à

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó:
(ïð. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 16, 36)

067-136-77-47

ÏÅÊÀÐß
ÊÀÑÈÐÀ

Íà ðîáîòó ïîòð³áí³
âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

067-201-78-78

Îõîðîííèê
Âàíòàæíèê
Ìåíåäæåð ÐÊÇ
Ì ÿñíèê’
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ÐÎÁÎÒÀ
ТIСТОРОБ, графiк робо-
ти змiнний, с.м.т. Iларiоно-
ве, вул. Центральна, 12/14, 
тел.+38(050)489-77-93.

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

Токарь-расточник, з/п от 
15000 грн., р-н работы: 12-й 
квартал, тел. отдела кадров 
+38(067)633-26-33.

У взуттєвий цех потрібні 
шевці, заготівельники, 
закрійники, столовик, 
тел.+38(096)137-69-89.

У к л а д а л ь н и к - п а к у -
вальник, графiк роботи 
змiнний, с.м.т. Iларiонове, 
вул. Центральна, 12/14, 
тел.+38(050)489-77-93.

Фрезеровщик, з/п от 
15000 грн., р-н работы: 12-й 
квартал, тел. отдела кадров 
+38(067)633-26-33.

ШВЕЯ (трикотаж), м/р 
Л е в ы й  б е р е г ,  у л . 
Каштановая, возмож-
ность выбора графика 
работы, з/п сдельная, 
тел.+38(067)005-16-
49, +38(050)321-01-09. 

ШВЕЯ, тел.+38(099)094-
43-56.
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Охоронець, вул. Робоча, 67, 
тел.+38(066)731-57-85.

ОХОРОНЦІ, в охоронну фір-
му, чоловіки від 20 до 50 
років, своєчасна виплата 
заробітної плати, соціальний 
пакет, забезпечення фірмен-
ним одягом, тел.+38(097)687-
26-82, +38(095)664-48-50.

Охоронці, м. Дніпро, гр. 
роботи 1/2, 1/3, заробіт-
на плата від 760 грн./змі-
на+премії, офіційне пра-
рацевлаштування, соцпа-
кет, тел.+38(098)410-71-51, 
+38(050)442-87-44.

Охоронці. Терміново!  
Вакансій багато. Гра-
фік роботі: вахта, доба/дві, 
нічні зміни, з/п своєчас-
но, тел.+38(067)566-94-50, 
+38(099)383-54-26.

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

Охранник, ул.Калиновая, 9а, 
тел.+38(067)622-78-78.
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В а н т а ж н и к ,  в у л .  2 0 
ро к і в  Перемо ги ,  4 3Д , 
тел.+38(067)845-42-89.

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

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

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

Вантажники. Чоловіки від 
18 років. З/п від 400 грн./
зміна. Р-н 12 Квартал, 
тел.+38(067)534-94-94.

Ви шукаєте роботу, а робота 
шукає Вас, т.050-726-94-17, 
097-468-95-43, 093-149-68-
60.

Високооплачувана робота, 
т.097-706-55-24,068-512-48-
95, 099-289-73-70.

Грузчик, пер. Парусный, 10 
Д, тел.+38(067)622-78-78.

Грузчик, тел.+38(098)532-
28-58.

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

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

Грузчик, ул.Калиновая, 9а, 
тел.+38(067)622-78-78.

Грузчики ,  ул .  Фучика, 
9, р-н парка Шевченко, 
тел.+38(066)112-86-65.

Грузчик-кладовщик, з/п от 
11000 грн., гр. Работы – 2/2, 
день/ночь, 4 дома, место 
работы: Героев Сталинграда, 
122, тел.+38(095)027-23-58.

Картонщики, з/п от 5000 
грн. за 15 змін, деталі за 
номером тел.+38(067)507-
94-95.

Касир-оцінювач, в лом-
бард, з/п від 10000 грн., р-н 
роботи: м. Дніпро, графік 

роботи: подобовий (1/2), ден-
ний (2/2), тел.+38(096)960-
15-15.

Милі чарівні співробітниці 
запрошуємо в дружний колек-
тив! ЗП від 30 тис на місяць. 
Виплати щодня. Зручний 
графік відвідування. Робота 
є завжди! Надаємо житло. 
0685043191, 0973951621

МОЛОДИЙ пенсіонер в офіс. 
Оплата до 12 тис. грн. та 
вище. т.097-323-87-21, 095-
169-35-76.

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

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

Повар-пекарь, ул. Фучи-
ка, 9, р-н парка Шевченко, 
тел.+38(066)112-86-65.

Помічник. Робота або підро-
біток для активних, грамотних 
людей, т.097-289-05-34, 066-
953-27-96.

ПОМОЩНИК печатника, 
с обучением, в типографию, 
з/п 7000-12000 грн., гр./р. с 
9:00 до 18:00, 5/2, р-н: верх 
ул. Рабочей, тел.+38(095)235-
09-09, +38(096)042-28-29.

Потрібен класний помічник, 
т.093-235-03-29, 067-345-
90-94.

Прибиральниці в гіпер-
маркет / АНД р-н. Графік 
2/2,  8:00-20.00 або 
20.00-8.00. З/п 4800-
6500 грн., +38(099)515-
54-18.

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

Прибиральниці в офіс, про-
спект Поля, г./р. з 06-
00 до 9-30, п’ятиденка, 
тел.+38(067)223-16-18.

Прибиральниці в спорт-
комплекс ім. П.Орлика, 
2\2 денні і нічні зміни, 
тел.+38(050)838-22-67, 
+38(067)563-25-44.

Прибиральниці і двірники 

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

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

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

Êàñèð-îö³íþâà÷
â ëîìáàðä

Ãð/ð: ïîäîáîâèé (1/2)
äåííèé (2/2)

Ç/ï â³ä 10000 ãðí.

096-960-15-15

ð-í ðîáîòè: ì. Äí³ïðî

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
òðåáóåòñÿ:

ÑËÅÑÀÐÜ
ïî óñòðîéñòâó íàðóæíûõ
èíæåíåðíûõ ñåòåé

áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê

ç/ï âûñîêàÿ
ð-í ðàáîòû: ã. Äíåïð,

Ïðàâûé áåðåã

096-880-14-33

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(âóë. Ãë³íêè, 2)

099�400�43�95

Âàíòàæíèêà
Êàñèðà
Êîì³ðíèêà
Ñòàðøîãî
çì³íè(âèï³÷êà)

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

099 400-43-95( )

Êàñèðà
Ïðîäàâöÿ
Ïåêàðÿ
Êóõàðÿ
Êîì ðíèêà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

³

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ïðîâ. Ïàðóñíèé, 10Ä

067-622-78-78

çàâ³òðèííî¿ çîíè

Ïðîäàâöÿ

Âàíòàæíèêà

Ïðîäàâöÿ-

êîíñóëüòàíòà

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

Òîêàðÿ

Åëåêòðî-

ãàçîçâàðíèêà

Ìåõàí êài

ÑÒÎËßÐ

093-544-99-03

ñ î/ð, ç/ï îò 10000 äî
20000 ãðí.

ÑÁÎÐÙÈÊ

067-566-89-62

ìåáåëè

ñ î/ð, ç/ï îò 10000 äî
20000 ãðí.

ÂÎÄÈÒÅËÜ êàò. ”ÑÅ”

ÎÎÎ “Ýêñèò Òðàíñ”

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì
àâòîïàðêà òðåáóåòñÿ

067-620-01-00 çâîíèòü ñ 8:00 äî 19:00!

Òðåáîâàíèÿ ê ñîèñêàòåëþ:
î/ð ïî Óêðàèíå
áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ìàøèíå
îòâåòñòâåííîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü

Îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå!
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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

№38(712) 02.12.20-08.12.20

+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.

Бухгалтер, з/п 10 000 грн.

Вантажник, з/п 8 000 грн.

Варник харчової сировини 
та продуктів (виробництво 
фруктових та овочевих 
консервів), з/п 7 000 грн. 

Верстатник широкого про-
філю, з/п 10 000 грн.

Викладач професійно-тех-
нічного навчального закла-
ду, з/п 8 000 грн.

Вихователь, з/п 6 267 грн.

Водій навантажувача, з/п 
8 000 грн.

Головна медична сестра 
(головний медичний брат), 
з/п 7 890 грн.

Головний бухгалтер, з/п 10 
500 грн.

Головний теплотехнік, з/п 
15 000 грн.

Електрик дільниці, з/п 8 
000 грн.

Електрик цеху, з/п 10 000 
грн.

Електрогазозварник, з/п 10 
000 грн.

Електромеханік, з/п 11 000 
грн.

Електромонтер з експлуа-
тації розподільних мереж, 
з/п 11 232 грн.

Електромонтер контактної 
мережі, з/п 10 000 грн.

Електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту 
устаткування, з/п 11 015 грн.

Електрослюсар з ремонту 
електричних машин, з/п 10 
500 грн.

Завантажувач-вивантажу-
вач харчової продукції, з/п 
8100 грн.

Завідувач канцелярії, з/п 
8 567 грн.

Заступник начальника від-
ділу, з/п 11 100 грн.

Зварник, з/п 16 000 грн.

Інженер-дефектоскопіст, 
з/п 13 500 грн.

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

Інженер-проектувальник, 
з/п 15 000 грн.

Інспектор державний, з/п 
11 167 грн.

Касир торговельного залу, 
з/п 7 500 грн.

Комплектувальник товарів, 
з/п 7 000 грн.

Кондитер, з/п 10 000 грн.

Кондуктор громадського 
транспорту, з/п 7 500 грн.

Контролер зварювальних 
робіт, з/п 10 000 грн.

Контролер на контроль-
но-пропускному пункті, з/п 
9 600 грн.

Кур’єр, з/п 12 000 грн.

Кухар, з/п 10 000 грн.

Кухонний робітник, з/п 6 
500 грн.

Менеджер (управитель) із 
збуту, з/п 9 200 грн. 

Методист, з/п 8 000 грн.

Механік автомобільної ко-
лони (гаража), з/п 10 000 
грн.

Механік з ремонту устатку-
вання, з/п 8 000 грн.

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

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

Оброблювач м’ясних туш, 
з/п 10 000 грн.

Оператор котельні, з/п 6 
500 грн.

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

Оператор птахофабрик та 
механізованих ферм, з/п 
8 200 грн.

Оператор розфасовуваль-
но-пакувального автомата, 
з/п 7 850 грн.

Педагог-організатор, з/п 6 
500 грн.

Пекар, з/п 10 000 грн.

Пожежний-рятувальник, з/п 
10 000 грн.

Прибиральник службових 
приміщень, з/п 6 000 грн.

Провізор, з/п 7 450 грн.

Продавець непродоволь-
чих товарів, з/п 8 000 грн.

Продавець продовольчих 
товарів, з/п 6 024 грн.

Продавець-консультант, 
з/п 8 000 грн.

Складач поїздів, з/п 10 998 
грн.

Слюсар із складання ме-
талевих конструкцій, з/п 
12 000 грн.

Слюсар-сантехнік, з/п 9 
000 грн.

Спеціаліст державної 
служби (місцевого са-
моврядування), з/п 10 500 
грн.

Статистик медичний, з/п 6 
376 грн.

Сторож, з/п 6 000 грн.

Стрілець, з/п 10 600 грн.

Технік-технолог, з/п 10 000 
грн.

Токар, з/п 25 000 грн.

Укладальник-пакувальник, 
з/п 8 000 грн.

Швачка, з/п 10 000 грн.

Шліфувальник, з/п 13  
344 грн.

Вакансії Павлоградсько-
го міськрайонного цен-
тру зайнятості 

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

Слюсар  з  кон троль -
но-вимірювальних при-
ладів та автоматики (елек-
тромеханіка), з/п 10 000 грн., 
виконує монтаж електрооблад-
нання, прокладку кабеля.

Вакансії Синельниківсь-
кої міськрайонної філіії 
Дніпропетровського 
ОЦЗ 

Психолог, з/п 10300 грн., 
слідкування за психоемоційним 
станом працівників відділу полі-
ції, тел. 566-34-36-14.

в ТЦ, р-н вул. Титова, 2\2, 
тел.+38(067)402-15-71, 
+38(067)563-25-44.

Для офісу – помічник керів-
ника. Дохід до 10 тис.грн., 
т.066-777-35-30, 096-578-
31-96.

ПРИБИРАЛЬНИЦІ, з/п от 
5000 грн. за 15 змін, деталі 
за номером тел.+38(067)507-
94-95.

Прибиральниця, з/п 450 
грн./зміна, теплий, затишний 
цех, злагоджений колектив, 
гарячі обіди за рахунок під-
приємства, своєчасна оплата 
праці, з/п 2 рази в місяць, оф. 
оформлення, соцпакет, міс-
це роботи: р-н пр. Гагаріна, 
тел.+38(067)971-87-44.

Работник по благоустрой-
ству, компания предлагает: 
удобный график работы 3/3 (с 
06:00 до 18:00), бесплатные 
обеды, з/п 480 грн. в смену и 
всегда своевременная выпла-
та, тел.+38(067)611-13-23.

РАБОЧИЕ, на линию по 
переработке полимеров, 
график работы: посменно, 
м/р: с. Партизанское, Дне-
провский район, достав-
ка транспортом предпри-
ятия, тел.+38(096)730-94-23, 
тел.+38(067)791-93-45.

РАЗНОРАБОЧИЕ ,  фер-
мерскому хозяйству, предо-
ставляем место жительства, 
тел.+(067)568-48-50.

РЕЗЧИК, с обучением, в 
типографию, з/п 7000-12000 
грн., гр./р. с 9:00 до 18:00, 
5/2, р-н: верх ул. Рабочей, 
тел .+38(095)235-09-09 , 
+38(096)042-28-29.

Різноробочий,  графік: 
вівторок-субота, 9:00-
18:00,  р-н верх пр. 
Петровського (Мазе-
пи), повна зайнятість. 
З/п 10000-12000 грн., 
тел.+38(097)338-48-56.

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

РОБОТА В УГОРЩИНI, 
ОФIЦIАЛЬНА ДОВГОСТРОКО-
ВА ЗАРЕЄСТРОВАНА, офіцій-
на місячна заробітна плата. 

Оплачується: оформлення 
візи, проїзд в Угорщину, 
проїзд на роботу, медична 
страховка, здійснюються ви-
плати до пенсійного фнду. 
Проживання в комфортних 
умовах (ванна, санвузол, кух-
ня, телевізор, інтернет Wi-Fi). 
Звертайтеся за телефоном: 
+38(067)100-46-38 (Номер лі-
цензії Міністерства праці: 20-
004-2002, ХХ-МУ-407/2013).

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

Робота, підробіток в офісі. 
Дохід до 450 грн. в день, 
т.098-408-47-79, 066-334-
31-14.

СБОРЩИКИ-РЕМОНТНИ-
КИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДДО-
НОВ, з/п 12000-15000 грн., 
оплата своевременно, без за-
держек, место работы: левый 
берег, тел.+38(073)407-
08-07, +38(096)284-46-94, 
+38(095)638-90-05.

У К Л А Д А Л Ь Н И К - П А -
КУВАЛЬНИК ,  виробни-
чо-кондитерському п ід-
приємству ,  Терміново! , 
м.Днiпро, вул. Океанська, 4, 
тел.+38(050)489-77-93.

Цікава робота. Офіс. Друж-
ний колектив. Дохід до 13000 
грн. + премії, т.068-982-48-
50, 066-558-64-48.

Экспедитор, з/п от 12 000 
грн., тел.+38(067)240-14-18.

Студенческий на имя Дитя-
тьева Вероника Романовна 
считать не действительным 
в связи с его утратой.
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Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿ â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram


