
w
w

w
.t

-r
ez

er
v.

dp
.u

a

¹06 (903) Ñåðåäà 19 ëþòîãî 2020 ã

Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿

â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram

Çàâîäó ñðî÷íî

òðåáóþòñÿ

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

Êîíñòðóêòîð

Ýëåêòðèê

Ñëåñàðü-

Ñïåöèàëèñò

Îïåðàòîð

Ìàëÿð

ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò

ïî íàíåñåíèþ

øåëêîãðàôèè (îáó÷åíèå)

íà ñòàíîê

MVseries76A

îáðàáàòûâàþùèé öåíòð

FANUK MXP200I)

×ÏÓ ôðåçåðíûé

(

Òåë. /068/0-777-000

Â "Edburg Market" åñòü
ñóïåðâàêàíñèÿ

ÏÐÎÄÀÂÖÀ
ìÿñíûõ

äåëèêàòåñîâ

óë.Ñè÷åñëàâñêàÿ Íàáåðåæíàÿ, 37

Òåë. /068/0-777-000

Â ÐÊ "Edburg" åñòü
ñóïåðâàêàíñèÿ

óë. Áàéêàëüñêàÿ, 22

ÏÎÂÀÐÀ

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-626-11-83

Ç/ï 7500 ãðí.,

óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü

Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-

ÊÀÑÈÐ²Â
âóë. Ðîáî÷à,77, 093-963-99-10, 067-622-71-71
âóë. 20-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 35, ò. 093-131-77-42, (056)790-01-17, 068-709-86-98
âóë. Êàëèíîâà,1, 093-461-21-78
ïð. Ãåðî¿â 11Ë, ÒÖ Ãåðìåñ, 093-131-77-79
âóë. Ïàñòåðà, 6à, ò. 093-183-34-38, 097-364-01-02
Áóëüâàð Ñëàâè 1, 095-505-82-06
ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08

ÊÅÐÓÞ×ÎÃÎ

ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ
ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

âóë Êàëèíîâà, 14, 068-222-69-15, 093-131-78-00
âóë. Íàáåðåæíà Ïîáåäè 86à, 093-131-78-60

ÄÂ²ÐÍÈÊÀ äî Öåíòðàëüíîãî îô³ñó

ì.Äí³ïðî, âóë. Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷à 6, 073-002-19-40

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐ²Â
òîðãîâåëüíîãî çàëó

ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ
âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 113, 093-131-79-50, 097-45-57-200
âóë. Êàëèíîâà, 14, 068-222-69-15, 093-131-78-00
âóë. Ãë³íêè, 2 Ìîñò Ñ³ò³, öåíòð, 063-530-60-18, 099-083-00-16

Âàíòàæíèê³â
Ïðîäàâö³â
Îõîðîíö³â
Êàñèð³â
Êóõàð³â
Ïðèéìàëüíèê³â
Ïðîäàâö³â
çàâ³òðèííî¿ çîíè

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ÒÖ "Òåððà" Òîïîëü-3)

066-131-46-37,

0800-301-331 ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî 099-742-21-27, 096-626-04-02

Â ¿äàëüíþ íà ë³âîìó áåðåç³
ïîòð³áí³

Êóõàð

Ïîì³÷íèê êóõàðÿ

Ìîéùèöà ïîñóäó

Ïðèáèðàëüíèöÿ

â îâî÷åâèé öåõ

Ò/ô 377-98-90, 067-637-39-21 Èðèíà

àâòîñàëîíó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Ñîêîë 1
óë. Êîñìè÷åñêàÿ 27Ä

Ñëåñàðü

Äâîðíèê

ïî ðåìîíòó àâòî

íà óáîðêó

òåððèòîðèè, ñòðèæêà ãàçîíîâ

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï 4300 ãðí.

ñ î/ð,

Çâîíèòü: ïí-ïò, ñ 10:00 äî 17:00

òåë. 067-593-36-31

Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó
ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áí³:

Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë,

âóë. Êðîòîâà, 3ë

Îõîðîíåöü
Ñëþñàð
âàíòàæîï³äéîìíèõ
ìåõàí³çì³â

Åëåêòðèê
Ñëþñàð
Îõîðîíåöü

Ì³ñöå ðîáîòè: æ/ì Ïðèäí³ïðîâñüê

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàð³íà)

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

з мобільного безкоштовно

Ïðîäàâö³â
Êàñèð³â
Êóõàð³â
Ï³öàéîëî
Ïðîäàâöÿ
çàâ³òðèííî¿ çîíè

095-235-72-35, 050-652-95-04

âàíòàæíèõ àâòî

Íà àâòîìèéêó
ÏÏ "Äí³ïðîàãðîõ³ì" ïîòð³áí³

Ìèéíèêè



Ïðîäàâöû

Îïåðàòîð ãðàôèê ðàáîòû: 5/2

â ìàãàçèíû ôèðìåííîé òîðãîâëè

ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ Êàìÿíñêîå, Ïàâëîãðàä, Äíåïð, Íîâîìîñêîâñê
(îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà)

1ñ

Ãðóç÷èêè ãðàôèê ðàáîòû: 1/2

099-519-11-75, 067-825-29-00

Òðåáóþòñÿ

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó (ÒÖ "Àïïîëî" Òèòîâà 36)

099-455-87-20, 0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Ïåêàð³â
Êàñèð³â
Êîíäèòåð³â
Îõîðîíö³â
Ïðîäàâö³â
Êóõàð³â
Áðèãàäèðà
(âèðîáíè÷îãî öåõó)

Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê

Êîíäèòåð
Ïåêàð

íà ïðîäàæ êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â
â³ä âèðîáíèêà

, ç/ï 700-900 ãðí / çì³íà

, áàæàíî ÷îëîâ³ê,

ç/ï 700-900 ãðí / çì³íà

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

Â ¿äàëüí³ äèòÿ÷èõ ñàäê³â
³ øê³ë ïîòð³áí³

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

Çàâ³äóâà÷
âèðîáíèöòâîì
Êóõàð³
Êóõîíí³
ïðàö³âíèêè

, ç/ï â³ä 8500 ãðí.

, ç/ï â³ä 7000 ãðí.

, ç/ï â³ä 5000 ãðí.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(öåíòð ì³ñòà)

067-597-53-36, 0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Ïðîäàâö³â
Ïðîäàâö³â
Êàñèðà
Âàíòàæíèêà
²íñïåêòîðà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

ïî ³íâåíòàðèçàö³¿

Îðãàíèçàöèÿ ïðèìåò íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Òîêàðÿ

Òîêàðÿ-ðàñòî÷íèêà

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

ç/ï îò 12000 ãðí.

Ôðåçåðîâùèêà

Ýëåêòðîìåõàíèêà

Ñëåñàðÿ

Ñâàðùèêà

ïî ðåìîíòó

ñòàíî÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ

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

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

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

Ïîñòà÷àëüíèê

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê

ïî çàêóïêàì ñîíÿøíèêó

ç íàâè÷êàìè

åëåêòðîçâàðþâàííÿ

â îô³ñ ì. Äí³ïðî,

áåç äîñâ³äó ðîáîòè, íàâ÷àºìî,

ñòàæóâàííÿ îïëà÷óºòüñÿ

äîñòàâêà àâòîòðàíñïîðòîì

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Çàïîð³çüêå øîñå, 42

Ïðîäàâöÿ

Ïðîäàâöÿ-
êàñèðà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

093-000-85-45

Äíåïðîâñêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó “Ýíåðãî” òðåáóþòñÿ

Âîëî÷èëüùèê
ïðîâîëîêè
Îïåðàòîð
ýêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê
ïðîâîëîêè
Ýëåêòðîìîíòåð
Ñëåñàðü

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

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Íà÷àëüíèê çì³íè
Âîä³¿ êàò. Ñ
Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Ïåêàð³
Òåõíîëîãè
Êîíäèòåð
Ñëþñàð ÊÂÏ À

³â
³

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ÒÐÖ "Ì³ð³àäà"

(ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

093-000-85-45,

0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

ïðîäàâö³â

ïðîäàâö³â

ïðîäàâö³â

ãàñòðîíîì³ÿ

ðèáíîãî â³ää³ëó

ì'ÿñíîãî â³ää³ëó

Ôàáðèêå ñòîëÿðíûõ
èçäåëèé òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-541-57-37

Òåë. 067-565-04-61

Âîäèòåëü
Óáîðùèöà

Îôèñ-
ìåíåäæåð
Ñòîëÿð
Ìîíòàæíèêè
ñòîëÿðíûõ èçäåëèé

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Êàñèð³â
Ïðîäàâö³â
Îõîðîíö³â
Áðèãàäèð³â

Ïåêàðÿ

Ïðîäàâöÿ

âèï³÷êè

í³÷í³ çì³íè

çàâ³òðèííî¿ çîíè

098-119-71-82, 0800-301-331

ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî
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Студентам работа в офи-
се, можно и без о/р, обу-
чение за счет компании, 
новый офис в центре 
города, гибкий график, 
карьерный рост, 10000 
грн+%, тел. +38(097)123-
45-12.

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.

01

Адміністратор торгового 
залу, м. Верхньоднiпровськ, 
пр. Шевченка, 11, +38(095)467-
00-08.

Керуючий в офіс. Дохід га-
рантовано, тел. +38(096)377-
48-43, +38(050)902-18-90.

Керуючий магазином, м. 
Верхньоднiпровськ, пр. Шев-
ченка, 11, +38(095)467-00-08.

02

В новий БЦ потрібні спеці-
алісти для роботы. Деталі по 
телефону, тел. +38(098)592-
24-03.

Инженер-конструктор с 
опытом работы, место работы: 
пгт Самаровка, звонить пн-пт, с 
9.00 до 18.00, тел. +38(0562)36-
06-18, +38(067)522-26-47.

Инженер-электроник , 
тел. +38(050)238-07-89.

Інженер-маркетолог, по-
вний соцпакет, 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.

Наладчик-оператор упако-
вочной линии , з/п от 12000 
грн., график работы: День/
ночь/48, г. Днепр, Левый берег 
(р-н Радиозавода, ост. «Не-
фтебаза»), тел. +38(067)715-
98-65.

03

Потрібен заступник з до-
свідом роботи фінансо-
вого директора або го-
ловного бухгалтера. На-
явність закордонного паспор-
ту. 8-ми годинний робочий 
день. До 20 тис. грн.+ бону-
си, тел. +38(050)320-78-30, 
+38(096)416-34-58.

05

Б ізнес-лед і  потр ібен 
особистий  пом ічник . 
Дох ід до 12700 грн.+%, 
тел .  +38(067)890-27-60 , 
+38(099)086-94-17.

В офіс для прийому дзвінків, 
тел. +38(097)323-87-21.

Інтелігентна жінка для ад-
міністративної роботи в 
офісі. Гнучкий графік. Високий 
дохід, тел. +38(097)234-24-28, 
+38(066)103-45-12.

Оператор 1С, график работы: 
5/2, тел. +38(099)519-11-75, 
+38(067)825-29-00.

Помічник керівника. Мож-
ливо без досвіду. Рішен-
ня орг. питань. Дохід 
до 12 тис. грн. +премії, 
тел. +38(068)982-48-50, 
+38(066)558-64-48.

Потрібен співробітник 
в офіс для роботи ад-
міністративного харак-
теру, роботи з персо-
налом. Оплата 10-12 тис. 
грн.. тел. +38(098)617-93-45, 
+38(050)331-84-54.

Співробітник в офіс з 
вищою освітою. Опла-
та до 13 000 грн. + пре-
мії, тел. +38(067)890-27-60, 
+38(099)086-94-17.

Терміново! Співробіт-
ник в офіс. До 12 тис. грн., 
тел .  +38(050)320-78-30 , 
+38(096)416-34-58.

067-597-53-36

Îáâàëüùèêîâ ì'ÿñà

Íàá³ð äî øêîëè

òåë. 067-715-98-65

Ïðåäïðèÿòèþ ïî ïðîèçâîäñòâó
âëàæíûõ ñàëôåòîê

òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèêè:

ã.Äíåïð, Ëåâûé áåðåã
(ð-í Ðàäèîçàâîäà, îñò. «Íåôòåáàçà»)

Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü/48

Íàëàä÷èê-

îïåðàòîð

óïàêîâî÷íîé

ëèíèè
ç/ï îò 12000 ãðí.

ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Òåë. 095-230-12-22,

095-230-52-46, 096-489-45-89

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Ëåâûé áåðåã - ï.ã.ò. Ñëîáîæàíñêèé (Þáèëåéíûé),

óë Â.Ñóõîìëèíñêîãî. (Ñîâõîçíàÿ,) 56-à (ÒÅÏËÈÖÛ)

ÎÂÎÙÅÂÎÄ

ÑÒÅÊÎËÜÙÈÊ

ÀÃÐÎÍÎÌ

ðàáîòà â òåïëèöàõ ïî óõîäó çà
ðàñòåíèÿìè è ñáîðó îãóðöà.
Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå

ïîðåçêà ñòåêëà,
îñòåêëåíèå òåïëèö (íà âûñîòå)

(ïîìîùíèê àãðîíîìà)
òåïëèöû

068-163-95-80, 095-505-74-67

Ðîáîòà íà ñêëàä³

í³÷í³ çì³íè ³ ç 9.00 äî 21.00

Ã. Ñòàë³íãðàäà, 189

Êîíòðîëåð

íà ñêëàä

×àñòíîìó äåòñêîìó ñàäó
íà Òîïîëå òðåáóåòñÿ

Òåë. 067-565-57-64

Âîñïèòàòåëü,

ç/ï 8000 ãðí.

Ð-í ðàáîòû: ïð. Ñëîáîæàíñêèé

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

ÎÁË²Ê ÒÀ Ô²ÍÀÍÑÈ

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÄËß ÌÎËÎÄ²

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊÈ
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
äåðåâÿííûõ
ïîääîíîâ

òåë. 096-284-46-94,
095-638-90-05, 073-407-08-07

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Ýëåêòðîìîíòåð

Ç/ï 9000 ãðí., ã/ð: 3/3 äíÿ
Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Ïîáåäà

096-922-69-32

âîçìîæíî ïåíñèîíåð

Òåë. 067-568-48-50

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåõàíèçàòîðû
ñ îïûòîì ðàáîòû

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Òåë. 050-238-07-89

Èíæåíåð-

ýëåêòðîíèê

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ñ³÷åñëàâñüêà íàáåðåæíà, 33

ÏÐÎÄÀÂÖß
çàâ³òðèííî¿ çîíè

066-112-86-65

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 189

095-027-23-58 Äìèòðî

Ðåâ³çîðà

í³÷í³ çì³íè

íàäàºìî íàâ÷àííÿ

íà ñêëàä
(êîíòðîëü ÿêîñò³,

ê³ëüêîñò³)
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Сиделки на выезд, рабо-
та в больнице и на дому, 
зарплата от 15 тыс. грн, 
тел. +38(066)027-16-62, Та-
тьяна Приходько.

10

Менеджер в крупную ком-
панию, можно и без о/р, 
обучение за счет компании, 
новый офис в центре горо-
да, перспектива от 15000 
грн., тел. +38(097)123-
45-12.

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.

Адміністративний поміч-
ник керівника. Офіційне 
працевлаштування. П яти-
денка. До 15 тис. грн. + пре-
мії, тел. +38(050)320-78-30, 
+38(096)416-34-58.

Менеджер-футболіст в 
офіс. Оплата до 11 500 грн.+ 
премії, тел. +38(067)890-27-60, 
+38(099)086-94-17.

Офис-менеджер на фа-
брику столярных изделий, 
тел. +38(067)565-04-61.

Офіс-менеджер відділу 
продажів, 7000-10000 
грн., робота в 1С ,спіл-
кування з клієнтами,оф. 
оформ.+соц.пакет, Лі-
вий берег. Стабільна З/П. 
тел. +38(067)00-51-649, 
+38(050)32-10-109.

Постачальник по закупкам 
соняшнику в офіс м Дніпро 
без досвіду роботи, навча-
ємо, стажування оплачуєть-
ся, тел. +38(096)942-31-49, 
+38(066)473-88-54.

Потрібні співробітники з 
досвідом роботи на держ-
структурах та підприєм-
ствах, з вищою та серед-
ньою освітою. Комуніка-
бельність, відповідаль-
ність. Беремо студентів на 
неповний робочий день. 
Від нас – підтримка, не-
складне стажування в про-
цесі роботи , щотижневі ви-
плати, тел. +38(066)912-
11-32, +38(063)854-34-32.

Прийму на роботу фахівця 
з досвідом роботи в адміні-
стративному напрямку. Ви-
сока оплата, тел. +38(066)176-
18-14.

11

Агентству Недвижимости 
Resident требуется мене-
джер по продажам с о/р 
и без, обучение за счет 
компании, новый офис 
в центре города, пер-
спектива от 15000 грн., 
тел. +38(097)123-45-12.

Адміністратор-кадровик в 
торгівельну компанію. Офіційне 
працевлаштування. Графік 5/2, 
тел. +38(095)175-04-07.

Касир, тел. +38(067)986-68-
48, 0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Касир, ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. +38(098)119-71-82, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

К а с и р ,  ц е н т р  м і с т а , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Касири ,  р-н пр. Гагарі-
н а ,  +38 ( 050 ) 276 -53 -30 , 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 з мобільного безкоштовно.

Касири, Титова, 36, «Аппо-
ло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Касири, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Продавец  в отдел жен-
ской польской одежды, с 
опытом работы, ТЦ Славянка. 
тел. +38(097)235-37-25.

òåë. (0562) 36-06-18,

067-522-26-47

ÑÐÎ×ÍÎ
òðåáóþòñÿ ñ îïûòîì ðàáîòû

Çâîíèòü ïí-ïò, ñ 9.00 äî 18.00

Ìåñòî ðàáîòû: ïãò Ñàìàðîâêà

Ðàçíîðàáî÷èé

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê

Ðàçíîðàáî÷èå

Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð
Ãàçîðåç÷èê

ñ ðàáî÷åé ãðóïïîé
èíâàëèäíîñòè

ïî ðåìîíòó
ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùåãî
îáîðóäîâàíèÿ

íà ó÷àñòîê ÐÒÈ

äîñâ³ä ðîáîòè,
ì³ñöå ðîáîòè: Ïðàâèé, Ë³âèé áåðåã

Ïîòð³áí³

Êóõàð-
ï³öàéîëî
Êóõàð-
óí³âåðñàë

òåë. 095-171-20-05

ÏÀÒ «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-ìàðêåòîëîãà
Òîêàðÿ
Ñëþñàðÿ
Ñëþñàðÿ-åëåêòðèêà
Ñëþñàðÿ

Äèçåë³ñòà
Åëåêòðîìîíòåðà
Ìåõàí³êà
Ìàëÿðà

Åëåêòðîãàçîçâàðíèêà

ç ðåìîíòó âåðñòàò³â

ç ðåìîíòó

ðóõîìîãî ñêëàäó

ç ôàðáóâàííÿ

òåïëîâîç³â åìàëåâèìè
ôàðáàìè

Ó ÄÍÇ ¹ 50
âóë. Âîëîäèìèðà Ìîíîìàõà

ïîòð³áí³

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

Çàâ³äóâà÷
âèðîáíèöòâîì

Êóõàð

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â-

êàñèð³â

Ïðèáèðàëüíèöþ

Çâåðòàòèñÿ çà òåë.

ïð. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 36

099-360-47-97, 0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Ìàð³¿ Êþð³, 5

Ïðîäàâöÿ
Ïðîäàâöÿ

Êóõàð³â
Ïåêàðÿ

çàâ³òðèííî¿ çîíè

067-170-04-17

Ãðàôèê ðàáîòû:

ïîñóòî÷íî è âàõòîâûì ìåòîäîì

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

îõðàííèêè

Îõðàííîìó
ïðåäïðèÿòèþ òðåáóþòñÿ

Ïîòð³áíî

Êóõàð

Îáâàëüùèê ì ÿñà

ì'ÿñíîãî öåõó

'
067-716-13-15, 066-131-46-37,

0800-301-331 (ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî)

Ãîñóäàðñòâåííîìó ïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó

(ñ 9.00 äî 16.00)

Îòäåë êàäðîâ ÃÏ "ÏÎ ÞÌÇ": óë. Êðèâîðîæñêàÿ, 22, êàá.14

èì. À. Ì. Ìàêàðîâà"ÏÎ ÞÌÇ"

òåë. äëÿ ñïðàâîê

Îïëàòà ïî äîãîâîðåííîñòè ïîñëå ñîáåñåäîâàíèÿ.

òðåáóþòñÿ

33-67-01, 34-39-18

Ïðèãëàøàþòñÿ

èíâàëèäû

²²² ãðóïïû

Ñòàíî÷íèêè
Ñëåñàðè-ðåìîíòíèêè
Îïåðàòîðû ñòàíêîâ ñ ÏÓ
Ýëåêòðîìîíòåðû
Ñëåñàðü-ñàíòåõíèê
Ãàëüâàíèê
Ýëåêòðîýðîçèîíèñò

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

ÒÎÐÃ²ÂËß
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Продавці, р-н пр. Гагарі-
н а ,  +38 ( 050 ) 276 -53 -30 , 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 з мобільного безкоштовно.

Продавці, Титова, 36, «Аппо-
ло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Продавці, ТЦ «Терра» То-
поль-3, тел. +38(066)131-46-
37, 0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Продавці ,  центр м іста , 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Продавц і -касири ,  пр . 
Геро їв  Стал ін града ,  36 , 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Продавцы  в  ма газины 
фирменной торговли про-
дуктами питания Камянское, 
Павлоград, Днепр, Ново-
московск (о/р не менее 1 
года), тел. +38(099)519-11-75, 
+38(067)825-29-00.

Торговий представник на про-
даж кондитерських виробів від 
виробника, місце роботи: р-н 
пр. Гагаріна, тел. +38(067)971-
87-44.

Торговые агенты в крупную 
компанию, з/п от 8000 грн., 
карьерный рост, гибкий график, 
Срочно!, тел. +38(056)789-08-
03, +38(063)841-54-99, Евгений 
Анатольевич.

12

Бригадир  (виробничого 
цеху), Титова 36, «Апполо», 
тел. +38(099)455-87-20, 0-800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Бригадири випічки, ТЦ Терра 
(12 квартал), тел. +38(098)119-
71-82, 0800-301-331 з мобіль-
ного безкоштовно.

Завідувач виробництвом у 
ДНЗ № 50, вул. Володимира 
Мономаха, тел. +38(099)742-
21-27, +38(096)626-04-02.

Завідувач виробництвом, з/п 
від 8500 грн. , тел. +38(099)742-
21-27, +38(096)626-04-02.

Продавец мясных делика-
тесов в "Edburg Market" , ул. 
Сичеславская Набережная, 37, 
тел. +38(068)0-777-000.

П р о д а в е ц ь  з а в і т р и н -
ної зони, вул. Марії Кюрі, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

Продавець  зав і тринно ї 
зони, Запорізьке шосе, 42, 
тел. +38(093)000-85-45.

Продавець завітринної зони, 
р-н пр. Гагаріна, +38(050)276-
53-30, +38(097)667-72-61, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Продавець завітринної зони, 
Січеславська Набережна, 33, 
тел. +38(066)112-86-65.

Продавець завітринної зони, 
тел. +38(067)986-68-48, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Продавець  зав і тринно ї 
зони, ТЦ Терра (12 квартал), 
тел. +38(098)119-71-82, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Продавець завітринної зони,, 
верх Кирова ТЦ «Славутич», 
тел. +38(098)474-54-82, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Продавець, вул. Марії Кюрі, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

Продавець, Донецьке шосе, 
9А, тел. +38(098)035-95-65.

Продавець, ТРЦ «Європа», 
тел. +38(067)986-68-48, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Продавець, ТЦ Терра (12 
квартал), тел. +38(098)119-71-
82, 0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Продавець-касир, Бульвар 
Слави 1, +38(095)505-82-06.

П р о д а в е ц ь - к а с и р , 
в у л .  2 0 - р і ч ч я  П е р е м о -
ги ,  35 ,  +38(093)131-77-
42 ,  +38 (056 )790 -01 -17 , 
+38(068)709-86-98.

Продавець-касир, вул. Ка-
линова,1, +38(093)461-21-78.

Продавець-касир, вул. Пас-
тера, 6а, +38(093)183-34-38, 
+38(097)364-01-02.

Продавець-касир, вул. Ро-
боча,77, +38(093)963-99-10, 
+38(067)622-71-71.

Продавець-касир, Запорізь-
ке шосе, 42, тел. +38(093)000-
85-45.

Продавець -касир ,  м . 
Верхньоднiпровськ, пр. Шев-
ченка, 11, +38(095)467-00-08.

Продавець-касир, пр. Героїв 
11Л, ТЦ Гермес, +38(093)131-
77-79.

П р о д а в е ц ь - к а с и р , 
пров .  В і трильний ,  10Д , 
тел. +38(098)035-95-65.

Продавець-консультант 
(канцтовари), 7000 грн., 
оф. оформ.+соц.пакет, Лі-
вий берег. Стабільна З/П. 
тел. +38(067)00-51-649, 
+38(050)32-10-109.

Продавці в м'ясний відділ, 
ТРЦ «Міріада» (пр. Олександра 
Поля, 11Б), тел. +38(093)000-
85-45, 0800-301-331 з мобіль-
ного безкоштовно.

Продавці в рибний відділ, 
ТРЦ «Міріада» (пр. Олександра 
Поля, 11Б), тел. +38(093)000-
85-45, 0800-301-331 з мобіль-
ного безкоштовно.

П р о д а в ц і  г а с т р о н о -
мії, пров. Вітрильний, 10Д, 
тел. +38(098)035-95-65.

Продавці гастрономії, ТРЦ 
«Міріада» (пр. Олександра 
Поля, 11Б), тел. +38(093)000-
85-45, 0800-301-331 з мобіль-
ного безкоштовно.

Продавці завітринної зони, 
місце роботи: пр. Миру, 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

П р о д а в ц і  з а в і т р и н н о ї 
зони, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Продавці завітринної зони, 
центр міста, тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 з мобіль-
ного безкоштовно.

Продавці, пр. Героїв, 2, 
тел. +38(066)923-73-63, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

ïîêðàñî÷íîé ëèíèè

Îïåðàòîðû

Îáèâùèêè

Ðåç÷èêè ìåòàëëà ÀÏÐ

ìåáåëè

Ñáîðùèêè-óïàêîâùèêè

Ãðóç÷èêè

Ðàçíîðàáî÷èå

Âîäèòåëåé ïîãðóç÷èêîâ

Ìåáåëüíîé êîìïàíèè

Òðåáóþòñÿ

óë. Ñå÷åâûõ Ñòðåëüöîâ, 91
067-405-57-34

ñîöèàëüíûé ïàêåò

067-636-33-67

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

(ðàéîí - ïð.Ïåòðîâñüêîãî)

Âàíòàæíèê

Êîì³ðíèê ç/ï - 12800 ãðí.

ç/ï - 12000 ãðí.

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÀ-

ÄÂÎÐÍÈÊÀ

Ì/ð: ã. Ïîäãîðîäíîå, óë. Øîññåéíàÿ 48.

òåë. 067-561-30-83, Àíàñòàñèÿ

Íàëè÷èå óäîñòîâåðåíèÿ òðàêòîðèñòà
îáÿçàòåëüíî! ç/ï 8000 ãðí.;

Ãð/ð: 5/2, ñ 7.00 äî 17.00, ñïåöîäåæäà.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â

Âàíòàæíèê³â
çàâ³òðèííî¿ çîíè

Çâåðòàòèñÿ çà òåë.

Ì³ñöå ðîáîòè ïð. Ìèðó

099-360-47-97, 0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Ð Î Á Î Ò À
ÒÐÖ "ªâðîïà"

Òåë. 067-986-68-48,
0800-301-331

ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Ïðîäàâö³
Êàñèð
Ïðîäàâåöü
çàâ³òðèííî¿ çîíè

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
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Приймальник, ТЦ «Терра» 
Тополь-3, тел. +38(066)131-46-
37, 0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Ревізор на склад (контр-
оль якості, кількості), нічні 
зміни, надаємо навчання, 
вул. Героїв Сталінграда, 189, 
тел. +38(095)027-23-58 Дми-
тро.

Терміново! Потрібен спів-
робітник. Організація замов-
лень, договорів. Робота зі скла-
дами, тел. +38(067)633-20-88, 
+38(050)478-74-76.

14

Аавтокомплексу на ж / м 
Перемога-6 потрібно авто-
мийник з досвідом робо-
ти. Зарплата висока (ставка 
+%). Іногороднім оплачується 
проїзд. тел. + 38(095)292-
42-61, +38(0562)311-625, 
+38(0562)362-362.

Автомийник, р-н вул. До-
нецьке шосе-Передова, вул. 
Винокурова. З / п висока. 
тел. +38(095)292-42-65.

В о д и т е л е й  п о г р у з ч и -
ков, социальный пакет, ул. 
Сечевых Стрельцов ,  91 , 
тел. +38(067)405-57-34.

Водитель в мобильную груп-
пу. тел. +38(097)790-84-48.

В о д и т е л ь  н а  ф а б р и -
к у  с т ол ярных  и зделий , 
тел. +38(067)541-57-37.

Водитель  по Украине с 
опытом работы. Категория 
В, С. ЗП договорная. тел. + 
38(095)563-45-61. Звонить с 
9.00 до 18.00.

Водитель, Ивеко 3т, восста-
новление + работа, тел. 050-
713-20-04.

Водитель-дальнобой-
щик. Без в/п, честный, 
порядочный. О/Р на груз. 
DAF, Scania, прицепы-
тенты (штора), двадцат-
ки. Полная занятость, по 
Украине. Достойная З/П, 
Звонить пн-птн 8:00-16:00, 
тел. 095-286-51-99, Алёна.

Експедитор, з/п - 14000 
грн., р-н пр. Петровського, 
тел. +38(067)631-23-31.

Пекар, бажано чоловік, з / 
п 700-900 грн / зміна, міс-
це роботи: р-н пр. Гагаріна, 
тел. +38(067)971-87-44.

Пекар, вул. Марії Кюрі, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

Пекар, вул. Ю. Кондратюка, 8, 
тел. +38(098)035-95-65.

Пекар, Титова, 36, «Аппо-
ло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Пекарь, место работы: ж/м 
Западный, тел. +38(050)320-
61-94.

Піцайоло, вул. Ю. Кондратю-
ка, 8, тел. +38(098)035-95-65.

Піцайоло, р-н пр. Гагарі-
н а ,  +38 ( 050 ) 276 -53 -30 , 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 з мобільного безкоштовно.

Повар  в  РК  "Edbu rg " , 
м/р: ул. Байкальская, 22, 
тел. +38(068)0-777-000.

Помічник кухаря в овочевий 
цех, тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.
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Інспектор з інвентаризації, 
центр міста, тел. +38(067)597-
53-36, 0800-301-331 з мобіль-
ного безкоштовно.

Комірник, від 8000 грн, 
о б л і к  м а т е р і а л і в  н а 
складі в 1С.Лівий бе-
ре г  оф .оформ .+соц .
пакет. Стабільна З/П. 
тел. +38(067)00-51-649, 
+38(050)32-10-109.

Комірник, ЗП-12800 грн., 
район - пр.Петровського, 
тел. +38(067)636-33-67.

Контролер на склад, ніч-
ні зміни і з 9.00 до 21.00, 
вул. Г. Сталінграда, 189, 
тел .  +38(068)163-95-80 , 
+38(095)505-74-67.

Приймальник, вул Калино-
ва, 14, +38(068)222-69-15, 
+38(093)131-78-00.

Приймальник, вул. Набереж-
на Победи 86а, +38(093)131-
78-60.

Кондитер, з / п 700-900 грн / 
зміна, місце роботи: р-н пр. Га-
гаріна, тел. +38(067)971-87-44.

Кондитери, Титова, 36, «Ап-
поло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Кухар 3 розряд, р-н пр. Га-
гаріна, +38(050)276-53-30, 
+38(097)667-72-61, 0800-301-
331 з мобільного безкоштовно.

К у х а р  м ' я с н о г о  ц е х у , 
тел .  +38(067)716-13-15 , 
+38(066)131-46-37, 0800-301-
331 (з мобільного безкоштов-
но).

Кухар у ДНЗ № 50, вул. 
В о л о д и м и р а  М о н о м а -
ха, тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Кухар, вул. Марії Кюрі, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

Кухар, вул. Ю. Кондратюка, 8, 
тел. +38(098)035-95-65.

Кухар, Донецьке шосе, 9А, 
тел. +38(098)035-95-65.

Кухар, тел. +38(099)742-21-
27, +38(096)626-04-02.

Кухарі, з/п від 7000 грн. , 
тел .  +38(099)742-21-27 , 
+38(096)626-04-02.

Кухарі, Титова, 36, «Аппо-
ло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Кухарі, ТЦ «Терра» Тополь-3, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Кухар -п іцайоло ,  д / р , 
м/р: Правий, Лівий берег, 
тел. +38(095)171-20-05.

Кухар-ун іверсал ,  д /р , 
м/р: Правий, Лівий берег, 
тел. +38(095)171-20-05.

Кухонні працівники, з/п від 
5000 грн. , тел. +38(099)742-
21-27, +38(096)626-04-02.

О б в а л ь щ и к  м ' я с а , 
тел .  +38(067)716-13-15 , 
+38(066)131-46-37, 0800-301-
331 (з мобільного безкоштов-
но).

Пекар нічні зміни, ТЦ Терра 
(12 квартал), тел. +38(098)119-
71-82, 0800-301-331 з мобіль-
ного безкоштовно.

066-131-46-37

067-716-13-15

Îáâàëüùèêîâ ì'ÿñà

Íàá³ð äî øêîëè

Íà ðîáîòó ïîòð³áí³
âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

098-035-95-65

Îõîðîíö³
Ï³öàéîëî
Ïåêàð
Êóõàð

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Çàïàäíûé

050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê

Ïåêàðü

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàð³íà)

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

з мобільного безкоштовно

Ïðîäàâö³â
Êàñèð³â
Êóõàð³â
Ï³öàéîëî
Ïðîäàâöÿ
çàâ³òðèííî¿ çîíè

095-235-72-35, 050-652-95-04

âàíòàæíèõ àâòî

Íà àâòîìèéêó
ÏÏ "Äí³ïðîàãðîõ³ì" ïîòð³áí³

Ìèéíèêè

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ



7

www.t-rezerv.dp.ua 06(903) 19.02.20-25.02.20

 ðОÁОÒÀ

э

Компанії PITLINE потрібен 
автослюсар по заміні мастил 
при АЗС у м. Дніпро та області. 
Навчання, оформлення, соц.
пакет, своєчасна з / п (ставка 
+%). тел. +38(095)292-42-63.

Механизаторы с опытом 
работы, тел. +38(067)568-48-
50.

Мийники вантажних авто на 
автомийку ПП "Дніпроагро-
хім", тел. +38(095)235-72-35, 
+38(050)652-95-04.

Потрібні співробітники для 
роботи на шиномонтаж. Ви-
сокий%. Досвід роботи ві-
тається. Р-н Вул.Космічна. 
тел. +38(067)635-19-19.

Потрібно водій, кат.Е. Робота 
по місту. МАЗ, КАМАЗ. З/П 
10500грн. + Доп.заработок. 
тел. +38(066)256-56 -6.

Слесарь по ремонту авто 
с о/р, з/п от 15000 грн. , 
место работы: ж/м Сокол 1, 
ул. Космическая 27Д, зво-
нить: пн-пт, с 10:00 до 17:00, 
т/ф +38(0562)377-98-90, 
+38(067)637-39-21 Ирина.

Тракториста-дворника, 
наличие удостоверения трак-
ториста обязательно! з/п 8000 
грн., гр/р: 5/2, с 7.00 до 17.00, 
спецодежда, м/р: г. Подго-
родное, ул. Шоссейная 48, 
тел. +38(067)561-30-83, Анас-
тасия.

Требуется водитель кате-
гории «С», тел. +38(097)299-
68-97.

15

Агроном (помощник агроно-
ма) теплицы, обращаться по 
адресу: Левый берег - п.г.т. 
Слобожанский (Юбилейный), 
ул В.Сухомлинского. (Со-
вхозная,) 56-а (ТЕПЛИЦЫ), 
т е л .  + 3 8 ( 0 9 5 ) 2 3 0 - 1 2 -
22 ,  +38 (095 )230 -52 -46 , 
+38(096)489-45-89.

Волочильщик проволоки, 
днепровскому кабельному заво-
ду “Энерго”, тел. +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00.

Газорезчик с опытом работы, 
место работы: пгт Самаров-
ка, звонить пн-пт, с 9.00 до 
18.00, тел. +38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47.

Гальваник, отдел кадров ГП 
"ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 
22, каб.14, тел. +38(0562)33-
67-01, +38(0562)34-39-18 (с 
9.00 до 16.00).

Дизелист, повний соцпа-
кет,  п'ятиденка,  достав-
ка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи: Лі-
вий берег, тел. +38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Електрик, місце роботи: 12-
ий квартал, вул. Кротова, 3л, 
тел. +38(067)593-36-31.

Електрогазозварник, по-
вний соцпакет, 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.

Електромонтер, повний со-
цпакет, 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.

Заготовщики,  сапож -
н и к и ,  з а к р о й щ и к и , 
тел. +38(097)517-79-96.

Маляр по фарбуванню те-
пловозів емалевими фарбами, 
повний соцпакет, 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 ,  повний соцпа-
кет,  п'ятиденка,  достав-
ка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи: Лі-
вий берег, тел. +38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

Монтажники столярных изде-
лий на фабрику столярных из-
делий, тел. +38(067)65-04-61.

О б и в щ и к и  м е б е -
ли, социальный пакет, ул. 
Сечевых Стрельцов ,  91 , 
тел. +38(067)405-57-34.

Овощевод работа в теплицах 
по уходу за растениями и сбору 
огурца. Проводится обучение, 
обращаться по адресу: Левый 
берег - п.г.т. Слобожанский 
(Юбилейный), 

Íà ñêëàäè ïî âóë. Âèíîêóðîâà 1,
âóë. Þä³íà 5, ïîòð³áí³

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

Ñëþñàð

ðåìîíòíèê

Åëåêòðèê

(âåðõ Ê³ðîâà ÒÖ "Ñëàâóòè÷")
Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â
çàâ³òðèííî¿ çîíè

098-474-54-82, 0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â
ãàñòðîíîì³¿
Ïðîäàâö³â-
êàñèð³â

ïðîâ. Â³òðèëüíèé, 10Ä

098-035-95-65

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-626-11-83

Ç/ï 7500 ãðí.,

óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ

Êðóïíîìó êîíäèòåðñêîìó ïðåäïðèÿòèþ â ñâÿçè
ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ýëåêòðîìîíòåð

Îïåðàòîðû

ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

ïî ïðîèçâîäñòâó
ïèùåâîé ïðîäóêöèè

ëèíèè

(æåëàòåëüíî ìóæ÷èíû äî 35 ëåò)

Ìû ïðåäëàãàåì:

050-489-77-93
Ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ íà Ëåâîì áåðåãó, ã. Äíåïð, óë. Îêåàíñêàÿ, 4

îô. òðóäîóñòðîéñòâî ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà

ñîöèàëüíûé ïàêåò

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó (ÒÖ "Àïïîëî" Òèòîâà 36)

099-455-87-20, 0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Ïåêàð³â
Êàñèð³â
Êîíäèòåð³â
Îõîðîíö³â
Ïðîäàâö³â
Êóõàð³â
Áðèãàäèðà
(âèðîáíè÷îãî öåõó)

Òåë. 794-06-92, 067-634-15-95

Íà÷àëüíèê çì³íè
Âîä³¿ êàò. Ñ
Ò³ñòîðîáè
Ïàêóâàëüíèêè
Çàâàíòàæóâà÷³
Ïåêàð³
Òåõíîëîãè
Êîíäèòåð
Ñëþñàð ÊÂÏ À

³â
³

ÏðÀÒ „Äí³ïðîïåòðîâñüêîìó õë³áçàâîäó ¹9” ïîòð³áí³

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ
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ул В.Сухомлинского. (Со-
вхозная,) 56-а (ТЕПЛИЦЫ), 
т е л .  + 3 8 ( 0 9 5 ) 2 3 0 - 1 2 -
22 ,  +38 (095 )230 -52 -46 , 
+38(096)489-45-89.

Оператор экструдера, дне-
провскому кабельному заводу 
“Энерго”, тел. +38(095)730-70-
71, +38(098)911-41-00.

Операторы линии по про-
изводству пищевой продук-
ции (желательно мужчины до 
35 лет) , оф. трудоустрой-
ство, сдельная оплата труда, 
социальный пакет, предпри-
ятие находится на Левом бере-
гу, г. Днепр, ул. Океанская, 4, 
тел. +38(050)489-77-93.

Операторы покрасочной 
линии, социальный пакет, 
ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)405-57-34.

Операторы станков с ПУ, 
отдел кадров ГП "ПО ЮМЗ": 
ул. Криворожская, 22, каб.14, 
тел .  +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562)34-39-18 (с 9.00 до 
16.00).

Потрібен особистий поміч-
ник в офіс. Дохід до 650 грн. в 
день, тел. +38(068)935-97-94, 
+38(050)521-43-31. 

Разнорабочие  на учас-
ток РТИ с опытом работы, 
место работы: пгт Самаров-
ка, звонить пн-пт, с 9.00 до 
18.00, тел. +38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47.

Резчики  металла  АПР , 
с о ци а л ь ный  п а к е т ,  у л . 
Сечевых Стрельцов ,  91 , 
тел. +38(067)405-57-34.

Ремонтники деревянных по-
ддонов, тел. +38(096)284-
46-94, +38(095)638-90-05, 
+38(073)407-08-07.

Сварщик з/п от 12000 грн. , р-н 
работы: 12-й квартал, тел. от-
дела кадров +38(067)633-26-
33.

Скрутчик проволоки, дне-
провскому кабельному заводу 
“Энерго”, тел. +38(095)730-70-
71, +38(098)911-41-00.

Слесари-ремонтники, от-
дел кадров ГП "ПО ЮМЗ": 
ул. Криворожская, 22, каб.14, 
тел .  +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562)34-39-18 (с 9.00 до 
16.00).

Слесарь по ремонту ста-
ночного оборудования з/п от 
12000 грн. , р-н работы: 12-й 
квартал, тел. отдела кадров 
+38(067)633-26-33.

Слесарь, днепровскому ка-
бельному заводу “Энерго”, 
тел .  +38(095)730-70-71 , 
+38(098)911-41-00.

С л е с а р ь - р е м о н т -
н и к  п о  р е м о н т у 
металлообрабатывающего 
оборудования с  опытом 
работы, место работы: пгт Са-
маровка, звонить пн-пт, с 9.00 
до 18.00, тел. +38(0562)36-06-
18, +38(067)522-26-47.

Слесарь-ремонтник, оф. 
трудоустройство, сдельная 
оплата труда, социальный 
пакет, предприятие находится 
на Левом берегу, г. Днепр, ул. 
Океанская, 4, тел. +38(050)489-
77-93.

Слесарь-сантехник, отдел 
кадров ГП "ПО ЮМЗ": ул. 
Криворожская, 22, каб.14, 
тел .  +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562)34-39-18 (с 9.00 до 
16.00).

Слюсар  вантажопідйом-
них механізмів, місце ро-
боти: ж/м Придніпровськ, 
тел. +38(067)593-36-31.

Слюсар з ремонту верстатів, 
повний соцпакет, 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.

Слюсар  з  ремонту  ру -
хомого складу, повний со-
цпакет, 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 ремонтник на склади 
по вул. Винокурова 1, вул. Юді-
на 5, тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Слюсар, місце роботи: 12-
ий квартал, вул. Кротова, 3л, 
тел. +38(067)593-36-31.

Â ¿äàëüí³ äèòÿ÷èõ ñàäê³â
³ øê³ë ïîòð³áí³

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

Çàâ³äóâà÷
âèðîáíèöòâîì
Êóõàð³
Êóõîíí³
ïðàö³âíèêè

, ç/ï â³ä 8500 ãðí.

, ç/ï â³ä 7000 ãðí.

, ç/ï â³ä 5000 ãðí.

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
â íàö³îíàëüíó êîìïàí³þ

Óñï³øíà êîìàíäà

Ñòàá³ëüí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü

Êàð'ºðà ³ íàâ÷àííÿ

Àòìîñôåðà êðàñè

Â EVA âñå º:

ÏÐÎÄÀÂÖ²Â-

ÊÀÑÈÐ²Â
âóë. Ðîáî÷à,77, 093-963-99-10, 067-622-71-71
âóë. 20-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè, 35, ò. 093-131-77-42, (056)790-01-17, 068-709-86-98
âóë. Êàëèíîâà,1, 093-461-21-78
ïð. Ãåðî¿â 11Ë, ÒÖ Ãåðìåñ, 093-131-77-79
âóë. Ïàñòåðà, 6à, ò. 093-183-34-38, 097-364-01-02
Áóëüâàð Ñëàâè 1, 095-505-82-06
ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08

ÊÅÐÓÞ×ÎÃÎ

ÌÀÃÀÇÈÍÎÌ
ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

âóë Êàëèíîâà, 14, 068-222-69-15, 093-131-78-00
âóë. Íàáåðåæíà Ïîáåäè 86à, 093-131-78-60

ÄÂ²ÐÍÈÊÀ äî Öåíòðàëüíîãî îô³ñó

ì.Äí³ïðî, âóë. Âîëîäèìèðà Àíòîíîâè÷à 6, 073-002-19-40

ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÎÐ²Â
òîðãîâåëüíîãî çàëó

ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08

ÏÐÈÁÈÐÀËÜÍÈÖÞ
âóë. Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî, 113, 093-131-79-50, 097-45-57-200
âóë. Êàëèíîâà, 14, 068-222-69-15, 093-131-78-00
âóë. Ãë³íêè, 2 Ìîñò Ñ³ò³, öåíòð, 063-530-60-18, 099-083-00-16

Ò/ô 377-98-90, 067-637-39-21 Èðèíà

àâòîñàëîíó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Ñîêîë 1
óë. Êîñìè÷åñêàÿ 27Ä

Ñëåñàðü

Äâîðíèê

ïî ðåìîíòó àâòî

íà óáîðêó

òåððèòîðèè, ñòðèæêà ãàçîíîâ

ç/ï îò 15000 ãðí.

ç/ï 4300 ãðí.

ñ î/ð,

Çâîíèòü: ïí-ïò, ñ 10:00 äî 17:00

äîñâ³ä ðîáîòè,
ì³ñöå ðîáîòè: Ïðàâèé, Ë³âèé áåðåã

Ïîòð³áí³

Êóõàð-
ï³öàéîëî
Êóõàð-
óí³âåðñàë

òåë. 095-171-20-05



9

www.t-rezerv.dp.ua 06(903) 19.02.20-25.02.20

 ðОÁОÒÀ

э

Ðåäàêö³ÿ íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü,
ðîçì³ùåíèõ â äàí³é ãàçåò³.
Òî÷êà çîðó àâòîðà ìîæå íå çá³ãàòèñÿ
ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿.
Ïåðåäðóêóâàííÿ ìàòåð³àë³â áåç ïèñüìîâî¿
çãîäè ðåäàêö³¿ çàáîðîíåíî.
Âèêîðèñòàíî ìàòåð³àëè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿
îáëàñíî¿ ñëóæáè çàéíÿòîñò

Слюсар-електрик, повний 
соцпакет, 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-ремонтник з на-
вичками електрозварюван-
ня, доставка автотранспор-
том, тел. +38(096)942-31-49, 
+38(066)473-88-54.

Слюсар-ремонтник  та 
стропальник. Офіційне пра-
цевлаштування, соц.пакет, 
8-ми годинний робочий день, 
5-днівка, своєчасна оплата. 
тел. +38(050)480-28-85.

Станочники, отдел кадров ГП 
"ПО ЮМЗ": ул. Криворожская, 
22, каб.14, тел. +38(0562)33-
67-01, +38(0562)34-39-18 (с 
9.00 до 16.00).

Стекольщик порезка сте-
кла, остекление теплиц (на 
высоте) , обращаться по 
адресу: Левый берег - п.г.т. 
Слобожанский (Юбилейный), 
ул В.Сухомлинского. (Со-
вхозная,) 56-а (ТЕПЛИЦЫ), 
т е л .  + 3 8 ( 0 9 5 ) 2 3 0 - 1 2 -
22 ,  +38 (095 )230 -52 -46 , 
+38(096)489-45-89.

Столяр на фабрику столярных 
изделий, тел. +38(067)565-
04-61.

Токар ,  п о в н ий  с о цп а -
кет,  п'ятиденка,  достав-
ка автобусом з проспекту 
Правди, місце роботи: Лі-
вий берег, тел. +38(056)794-
34-10, +38(068)689-54-22, 
+38(066)979-63-50.

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

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

Требуются на производ-
ство комплектовщики из-
делий. График с 8.00 до 
16.30, тел. +38(095)320-
68-41, Юлия Анатолиевна.

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

Электромеханик з/п от 
12000 грн. , р-н работы: 12-й 
квартал, тел. отдела кадров 
+38(067)633-26-33.

Электромеханик ,  мес-
то работы: ж/м Западный, 
тел. +38(050)320-61-94.

Электромонтер возможно 
пенсионер, з/п 9000 грн., г/р: 
3/3 дня, место работы: ж/м По-
беда, тел. +38(096)922-69-32.

Электромонтер  по ре-
мон т у  и  обсл уживанию 
электрооборудования, оф. тру-
доустройство, сдельная оплата 
труда, социальный пакет, пред-
приятие находится на Левом 
берегу, г. Днепр, ул. Океанская, 
4, тел. +38(050)489-77-93.

Электромонтер, днепров-
скому кабельному заводу 
“Энерго”, тел. +38(095)730-
70-71, +38(098)911-41-00.

Электромонтеры, отдел 
кадров ГП "ПО ЮМЗ": ул. 
Криворожская, 22, каб.14, 
тел .  +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562)34-39-18 (с 9.00 до 
16.00).

Электроэрозионист отдел 
кадров ГП "ПО ЮМЗ": ул. 
Криворожская, 22, каб.14, 
тел .  +38(0562)33-67-01 , 
+38(0562)34-39-18 (с 9.00 до 
16.00).

17

Охоронець, вул. Ю. Кондра-
тюка, 8, тел. +38(098)035-95-
65.

Охоронець, місце роботи: 12-
ий квартал, вул. Кротова, 3л, 
тел. +38(067)593-36-31.

Охоронець , місце робо-
ти :  ж/м  Придн іпровськ , 
тел. +38(067)593-36-31.

Охоронці, Титова, 36, «Аппо-
ло», тел. +38(099)455-87-20, 
0-800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Охоронці, ТЦ «Терра» То-
поль-3, тел. +38(066)131-46-
37, 0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Охоронці, ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. +38(098)119-71-82, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Охоронці. Терміново! Ва-
кансій багато. Графік ро-
боти: вахта, сутки/двоє, 
нічні зміни. Зарплата сво-
єчасно, тел. +38(067)566-
94-50, +38(099)383-54-26.

Охранники г. Днепр, гра-
фик работы 1 / 2, 1 / 3 , за-
работная плата от 750 грн/
смена+премии, официаль-
ное трудоустройство, соцпа-
кет, тел. +38(098)410-71-51, 
+38(050)442-87-44.

Охранники г. Днепр, гра-
фики различные, оплата 
высокая, выплаты своевре-
менно. тел. +38(097)790-
84-48, +38(067)562-42-02, 
+38(050)718-47-32.

Охранники, график работы: 
посуточно и вахтовым мето-
дом, тел. +38(050)561-73-77, 
+38(067)242-60-08.

18

!!!Проста робота для лю-
дей будь-якого віку. Робота 
в офісі. Подробиці по теле-
фону. Телефонувати з 9 до 15, 
тел. +38(099)119-36-31.

Активним пенсіонерам ро-
бота в офісі, тел. +38(095)169-
35-76.

Бабусі, дідусі! Хочете по-
дарувати онукам щось 
більше, ніж пенсія? Робота, 
доп. заробіток, самореалізація 
(мрії збуваються). Дохід до 
8000 грн. тел. +38(097)234-24-
28, +38(066)103-45-12.

Вантажник, Донецьке шосе, 
9А, тел. +38(098)035-95-65.

Вантажник, ЗП - 12000грн., 
район - пр.Петровського, 
тел. +38(067)636-33-67.

Вантажник, місце роботи: пр. 
Миру, тел. +38(099)360-47-97, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

Вантажник, центр міста, 
тел. +38(067)597-53-36, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

Вантажники, ТЦ «Терра» 
Тополь-3, тел. +38(066)131-46-
37, 0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

№06(903) 19.02.20-25.02.20

767-16-32 (34, 35, 38) 

(Äîíåöüêå øîñå, 9À)

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â
Êóõàð³â
Âàíòàæíèê³â
098-035-95-65

ïð. Ãåðî¿â 2

066-923-73-63

0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â

Îõðàííèêè

Ãðàôèê ðàáîòû 1 / 2, 1 / 3

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà

098-410-71-51, 050-442-87-44

ã. Äíåïð

îò 750 ãðí/ñìåíà+ïðåìèè

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîöïàêåò

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²
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Робота для тих, кого ско-
ротили. Безкоштовне навчан-
ня. Гнучкий графік, гідна опла-
та праці, тел. +38(050)726-
94-17, +38(097)468-95-43, 
+38(093)149-68-60.

Сборщик -упаковщик , 
с о ци а л ь ный  п а к е т ,  у л . 
Сечевых Стрельцов ,  91 , 
тел. +38(067)405-57-34.

Сервисные сотрудники в 
ТЦ, р-н ул. Титова (поддер-
живающая уборка сануз-
лов, касса).Офиц. Оформ-
ление. тел. +38(067)563-
25-44, +38(067)214-85-79, 
+38(067)549-23-39.

С о р т и р о в щ и к и , 
т е л .  + 3 8 ( 0 9 6 ) 2 8 4 - 4 6 -
94 ,  +38 (095 )638 -90 -05 , 
+38(073)407-08-07.

У мережу індивідуально-
го прання потрібна спів-
роб і тниця (пр .Гагар іна) . 
тел. +38(050)147-00-73.

Уборщица Аэропорт , график 
2\2, 08.00 – 17.00 пятидневка, 
официальное оформление. 
тел. +38(067)232-26-11.

У б о р щ и ц а  н а  ф а б р и -
к у  с т ол ярных  и зделий , 
тел. +38(067)541-57-37.

Уборщицы  в ТЦ по пр. 
Поля .  2 /2 ,  07 .00-19 .00 . 
тел. +38(067)214-85-79.

Уборщицы р-н ул. Титова, торг. 
центр, дневная смена. 07.00-
21.00, 2\2. тел.+38(067)563-
25-44, +38(067)214-85-79, 
+38(067)549-23-39.

Уборщицы р-н ул. Тито-
ва, торговый центр, дневные 
и ночные смены, на выбор. 
2\2, 07.00 - 19.00. И с 19.00-
07.00. тел. +38(067)563-
25-44, +38(067)214-85-79, 
+38(067)549-23-39.

Уборщицы-дворники, Левый 
берег в ТЦ. тел. +38(067)214-
85-79, +38(067)563-25-44.

Уборщицы-дворники, Под-
станция. тел. +38(067)549-
23-39.

Цікава робота.  Офіс. 
Дружній колектив. Дохід 
до 11 500 грн.+премії, 
тел. +38(068)982-48-50, 
+38(066)558-64-48.

Н а й б і л ь ш  о п л а ч у в а -
на робота для батьків. 
Дохід до 14 000грн. + пре-
мії, тел. +38(067)890-27-60, 
+38(099)086-94-17.

Підприємству на постійну 
роботу потрібні робітники 
по складанню дерев'яних 
піддонів, оплата відряд-
на, Правій берег, р-н ж/с 
Сокіл, тел. +38(066)333-
97-67.

Подработка 3-4 часа в 
день – доход до 450 грн., 
тел .  +38(096)578-31-96 , 
+38(066)777-35-30.

Потрібна гарна людина 
без шкідливих звичок для 
серйозної роботи. Кар єра + 
дохід, тел. +38(096)377-48-43, 
+38(050)902-18-90.

П р и б и р а л ь н и ц я ,  в у л . 
Б о г д а н а  Х м е л ь н и ц ь к о -
го, 113, +38(093)131-79-50, 
+38(097)45-57-200.

Прибиральниця, вул. Глінки, 
2 МостСіті, центр, +38(063)530-
60-18, +38(099)083-00-16.

Прибиральниця, вул. Кали-
нова, 14, +38(068)222-69-15, 
+38(093)131-78-00.

Прибиральниця, пр. Ге-
р о ї в  С т а л і н г р а д а ,  3 6 , 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-
301-331 з мобільного безко-
штовно.

П р и б и р а л ь н и ц я , 
тел .  +38(099)742-21-27 , 
+38(096)626-04-02.

Приймальники на вторси-
ровину. Зарплата висока. 
тел. +38(067)611-65-62.

Разнорабочие, социальный 
пакет, ул. Сечевых Стрельцов, 
91, тел. +38(067)405-57-34.

Разнорабочий с рабочей 
группой инвалидности с опытом 
работы, место работы: пгт Са-
маровка, звонить пн-пт, с 9.00 
до 18.00, тел. +38(0562)36-06-
18, +38(067)522-26-47.

Робота або підробіток для 
активних та цілеспрямованих, 
тел. +38(093)551-76-47.

Робота без начальника, 
будильника і понеділ-
ка, тел. +38(067)890-27-60, 
+38(099)086-94-17.

Вантаржик (канцтовари) 
без д/р. 8000-9500 грн.
оф. оформ.+соц.пакет, Лі-
вий берег. Стабільна З/П. 
тел. +38(067)00-51-649, 
+38(050)32-10-109.

Воспитатель, з/п 8000 грн. в 
частный детский сад на Топо-
ле, р-н работы: пр. Слобожан-
ский, тел. +38(067)565-57-64.

Гарна робота для гарної 
людини з гарною оплатою, 
тел. +38(099)460-41-76, 
+38(096)380-33-60.

Горничная, з/п 7500 грн., 
удобный график, питание, 
соцпакет, тел. +38(067)626-
11-83.

Грузчик, график работы: 
1/2, тел. +38(099)519-11-75, 
+38(067)825-29-00.

Грузчики, социальный пакет, 
ул. Сечевых Стрельцов, 91, 
тел. +38(067)405-57-34.

Двірник до Центрального офі-
су, м. Дніпро, вул. Володимира 
Антоновича 6, +38(073)002-
19-40.

Дворник в ОСНД. Сроч-
но! Левый берег и Побе-
да. тел. +38(050)081-01-01, 
+38(096)196-47-16.

Дворник на уборку терри-
тории, стрижка газонов, з/п 
4300 грн. , место работы: ж/м 
Сокол 1, ул. Космическая 27Д, 
звонить: пн-пт, с 10:00 до 
17:00, т/ф +38(0562)377-98-90, 
+38(067)637-39-21 Ирина.

Дворники  р-н ул. Тито-
ва 2\2 с 07.00-20.00. Зп.- 
5425 грн. тел. +38(067)563-
25-44, +38(067)214-85-79, 
+38(067)549-23-39.

Додаткова робота в вільний 
час, тел. +38(098)408-47-79, 
+38(066)334-31-14.

Електрик на склади по вул. 
Винокурова 1, вул. Юдіна 
5, тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Завідуючий господар-
ством, договірна З/П, рі-
шення адмін.господ.пи-
тань, оф. оформ.+соц.па-
кет, Лівий берег. Стабільна 
З/П. тел. +38(067)00-51-
649, +38(050)32-10-109.

М о й щ и ц а  п о с у д у , 
тел .  +38(099)742-21-27 , 
+38(096)626-04-02.

Äíåïðîâñêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó “Ýíåðãî” òðåáóþòñÿ

Âîëî÷èëüùèê
ïðîâîëîêè
Îïåðàòîð
ýêñòðóäåðà
Ñêðóò÷èê
ïðîâîëîêè
Ýëåêòðîìîíòåð
Ñëåñàðü

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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ÒÐÖ "Ì³ð³àäà"

(ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

093-000-85-45,

0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

ïðîäàâö³â

ïðîäàâö³â

ïðîäàâö³â

ãàñòðîíîì³ÿ

ðèáíîãî â³ää³ëó

ì'ÿñíîãî â³ää³ëó

Ôàáðèêå ñòîëÿðíûõ
èçäåëèé òðåáóþòñÿ

Òåë. 067-541-57-37

Òåë. 067-565-04-61

Âîäèòåëü
Óáîðùèöà

Îôèñ-
ìåíåäæåð
Ñòîëÿð
Ìîíòàæíèêè
ñòîëÿðíûõ èçäåëèé

òåë. 067-593-36-31

Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó
ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áí³:

Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë,

âóë. Êðîòîâà, 3ë

Îõîðîíåöü
Ñëþñàð
âàíòàæîï³äéîìíèõ
ìåõàí³çì³â

Åëåêòðèê
Ñëþñàð
Îõîðîíåöü

Ì³ñöå ðîáîòè: æ/ì Ïðèäí³ïðîâñüê



Насувається кар’єрний криза як поступово, так і 
цілком спонтанно. Часом наступ кар’єрного кризи 
одномоментно і викликано відсутністю очікуваного 
підвищення, втратою близької людини, закоханістю, 
скороченням штату або зміною пріоритетів всередині 
самої компанії, де Ви працюєте і де Ваша робота 
мала раніше набагато більше значення для компанії 
і для Вас самих, ніж зараз. Будь-які події, що Ви у 
своєму житті вважаєте факторами особистого гло-
бального впливу, можуть легко призвести до розвит-
ку кар’єрного кризи. Часом Ви поволі «додумувати» 
до цього стану, і ті пріоритети, які раніше Ви сприй-
мали як значущі, з плином часу просто втрачають 
усілякий властивий їм раніше сенс. Ви стикаєтеся з 
тим, що плани життєвого шляху, які сформувалися 
в ранньому юнацькому віці, тепер абсолютно не 
відповідають Вашим дорослим прагненням.

Деякі дані про те, що у Вас почався в житті 
кар’єрний криза:

Ви стали недолюблювати своїх колег або 
керівництво, хоча раніше вони були Вам цілком по 
душі.

Абсолютно немає бажання вставати вранці і йти 
щодня на роботу.

Протягом робочого дня Вас долає нудьга, 
неуважність, апатія, Вас все злить і дратує.

У Вас виникло відчуття необхідності «розривати-
ся» між 2-ма життями.

Не покидає відчуття, що у всіх кругом все чудово, 
і тільки Ви настільки нещасні.

Абсолютно немає ні на що сил, важко позбутися 
відчуття непотрібності.

Немає сил і рішучості прийняти хоч щось з 
життєво важливих рішень, і Ви віддаєте перевагу 
нескінченно просити рад у всіх підряд.

Не покидає звичка шкодувати про прийнятих 
раніше рішеннях.

Не покидає відчуття озлобленості проти тих, хто, 
як Вам здається, став причиною Ваших теперішніх 
негараздів.

Якщо Вам погано, якщо не покидає відчуття, що 
кар’єра і робота в тупику, то немає потреби обманю-
вати себе і далі продовжувати в тому ж дусі мучити 

себе і оточуючих. Потрібно зупинитися, перепочити і 
зрозуміти, що насправді з Вами відбувається і як це 
можна виправити. Для початку варто «покопатися» 
у власних почуттях. Обміркуйте, що Вас привело 
до того життя, яким Ви живете зараз, як це стало-
ся, чи є шляхи поліпшення стану справ, якщо Ви 
будете продовжувати працювати тут, або ж краще 
провести зміну не тільки колективу і атмосфери 
роботи, а й самого виду діяльності. Задайте собі 
питання, чого насправді Ви хочете від життя, які 
цінності і пріоритети для Вас є першочерговими. 
Справа навіть не в тому, щоб взяти ручку і папір і 
все розбити «по поличках». Часом на обдумуван-
ня всього, що відбувається потрібні тижні і навіть 
місяці. Часом, якщо все вже дуже запущено, треба 
вміти зробити погляд з боку, щоб зрозуміти, в чому 
насправді криється проблема, де джерело того, що 
Ви опинилися там, де опинилися. Зазвичай змінити 
місце роботи і змінити своє життя в корені можуть 
заважати тягар відповідальності перед рідними і 
близькими, страх здатися слабким і нездатним 
на «нормальні» вчинки. Майже кожен з нас має 
мотивацію зберігати цю роботу і цю зарплату, щоб 
не здатися невдахою своїм рідним. Але пам’ятайте, 
що перекладання проблеми на чиїсь плечі - це ще 
більше її заплутування. Психологія, яка диктує Вам, 
що рішення батьків, супутників життя або друзів 
визначає Ваше життя, - помилкова. Ви виросли, в тій 
чи іншій мірі відбулися, тепер настав час усвідомити, 
чого хочете ви, а не Ваші батьки, ніж треба зайня-
тися, щоб Ваші бажання придбали реальних рис і 
здійснилися хоча б тепер.

ОЗНАКИ КАр’єрНОї КрИЗИ
Наступ кар’єрного кризи можна констатувати тоді, коли пропало натхнення від Ваших кар’єрних 
устремлінь, робота більше не відповідає Вашим потребам, не дає відчуття наповненості по життю. 
Ті прагнення, які у Вас були близько 5 років тому, зникли, ніби талий сніг. І навіть якщо Ви до 
кінця не усвідомлюєте, що нещасні, то Ваші прагнення, цінності та компоненти життєвої позиції 
просто потонули пилу щоденних рутинних дій, іменованих «роботою».



Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿

â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø

êàíàëTelegram

Êðóïíîìó êîíäèòåðñêîìó ïðåäïðèÿòèþ â ñâÿçè
ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà ñðî÷íî òðåáóþòñÿ:

Ñëåñàðü-ðåìîíòíèê
Ýëåêòðîìîíòåð

Îïåðàòîðû

ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ

ïî ïðîèçâîäñòâó
ïèùåâîé ïðîäóêöèè

ëèíèè

(æåëàòåëüíî ìóæ÷èíû äî 35 ëåò)

Ìû ïðåäëàãàåì:

050-489-77-93
Ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ íà Ëåâîì áåðåãó, ã. Äíåïð, óë. Îêåàíñêàÿ, 4

îô. òðóäîóñòðîéñòâî ñäåëüíàÿ îïëàòà òðóäà

ñîöèàëüíûé ïàêåò

Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà

Òåëåôîíû: 067-522-80-75, (056) 713-21-13.
Àäðåñ: óë. Ñóõîé Îñòðîâ,3 (ñòàíöèÿ ìåòðî «Çàâîäñêàÿ»)

Ñïåöîäåæäîé îáåñïå÷èâàåì, ãèáêèé ãðàôèê ðàáîòû,

åñòü êóëèíàðèÿ, äóøåâûå ñ ãîðÿ÷åé âîäîé.

Óäîáíàÿ òðàíñïîðòíàÿ ðàçâÿçêà. Èíîãîðîäíèì îáùåæèòèåå.

ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó:
ÀÎ «ÄÍÅÏÐÎÒßÆÌÀØ» (ÄÇÌÎ)

Ç/ï âûïëà÷èâàåòñÿ
ñâîåâðåìåííî (äâà ðàçà â ìåñÿö) !

Òîêàðåé

Ôðåçåðîâùèêîâ

Ñâåðëîâùèêîâ

Øëèôîâùèêîâ

Ñòðîïàëüùèêîâ

Ñòðîãàëüùèêîâ

Òîêàðåé - ðàñòî÷íèêîâ

Äîëáåæíèêîâ

Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ÎÒÊ

- ç/ï 18000 ãðí.

- ç/ï 20000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 10000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

- ç/ï 20000 ãðí.

- ç/ï 15000 ãðí.

067-597-53-36

Îáâàëüùèêîâ ì'ÿñà

Íàá³ð äî øêîëè

òåë. 067-715-98-65

Ïðåäïðèÿòèþ ïî ïðîèçâîäñòâó
âëàæíûõ ñàëôåòîê

òðåáóåòñÿ ñîòðóäíèêè:

ã.Äíåïð, Ëåâûé áåðåã
(ð-í Ðàäèîçàâîäà, îñò. «Íåôòåáàçà»)

Ãðàôèê ðàáîòû: äåíü/íî÷ü/48

Íàëàä÷èê-

îïåðàòîð

óïàêîâî÷íîé

ëèíèè
ç/ï îò 12000 ãðí.

ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÁÈÍÀÒ
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

Òåë. 095-230-12-22,

095-230-52-46, 096-489-45-89

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Ëåâûé áåðåã - ï.ã.ò. Ñëîáîæàíñêèé (Þáèëåéíûé),

óë Â.Ñóõîìëèíñêîãî. (Ñîâõîçíàÿ,) 56-à (ÒÅÏËÈÖÛ)

ÎÂÎÙÅÂÎÄ

ÑÒÅÊÎËÜÙÈÊ

ÀÃÐÎÍÎÌ

ðàáîòà â òåïëèöàõ ïî óõîäó çà
ðàñòåíèÿìè è ñáîðó îãóðöà.
Ïðîâîäèòñÿ îáó÷åíèå

ïîðåçêà ñòåêëà,
îñòåêëåíèå òåïëèö (íà âûñîòå)

(ïîìîùíèê àãðîíîìà)
òåïëèöû

068-163-95-80, 095-505-74-67

Ðîáîòà íà ñêëàä³

í³÷í³ çì³íè ³ ç 9.00 äî 21.00

Ã. Ñòàë³íãðàäà, 189

Êîíòðîëåð

íà ñêëàä

×àñòíîìó äåòñêîìó ñàäó
íà Òîïîëå òðåáóåòñÿ

Òåë. 067-565-57-64

Âîñïèòàòåëü,

ç/ï 8000 ãðí.

Ð-í ðàáîòû: ïð. Ñëîáîæàíñêèé


