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Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿

â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram

Ñåòü îòåëåé "Reikartz Hotel Group"
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó

òåë. 067-626-11-83

Ç/ï 7500 ãðí.,

óäîáíûé ãðàôèê, ïèòàíèå, ñîöïàêåò

Ãîðíè÷íóþ

Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó â çâ'ÿçêó
ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Ìè ïðîïîíóºìî:

050-489-77-93
Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ â³äðÿäíà îïëàòà ïðàö³

ñîö³àëüíèé ïàêåò

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê
Åëåêòðîìîíòåð

Îïåðàòîðè ë³í³¿

Êîì³ðíèê

ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííþ
åëåêòðîîáëàäíàííÿ

ïî âèðîáíèöòâó
õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿
(áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 35 ðîê³â)

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, 093-131-77-42, (056)790-01-17, 068-709-86-98
âóë. Êàëèíîâà,1, 093-461-21-78
ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08
ïð. Ñëîáîæàíñüêèé, 13, 093-131-78-64, 067-746-77-44
âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñêîãî, 14 à, 095-217-60-34, 098-625-30-32
ïð. Ïóøê³íà 25/27, 093-131-78-62, 066-583-54-72
âóë. Ìàðè³¿ Êþð³, 5, 063-298-47-85

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

âóë. Ò³òîâà, 13, 066-834-32-29
ïð. Ïóøê³íà 25/27, 093-131-78-62, 066-583-54-72

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

Ï³äïðèºìñòâó íà âèðîáíèöòâî ðóáåðî¿äó
(æ/ì Ï³âí³÷íèé, âóë. Îëåêñàíäðà Îöóïà, 23à)

òåðì³íîâî ïîòð³áí³

ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò

067 635 30 70

067 634 70 20
äçâîíèòè ç 9.00 äî18.00

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ

Ð Î Á Î Ò À
ÒÐÖ "ªâðîïà"

Òåë. 098-636-76-11

Ïðîäàâö³

Êàñèð

Ïðîäàâåöü
çàâ³òðèííî¿ çîíè

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

Êàñèð

Ðîçäàò÷èöÿ

Ó êàôå ïî
âóë. Ñ³ìôåðîïîëüñüêî¿

ïîòð³áí³

òåë. 050-453-41-52

Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó
ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áåí:

Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë

Îïåðàòîð-

Îõîðîííèê

íàëàãîäæóâà÷
âèðîáíè÷î¿ ë³í³¿

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ð-í Êîìóíàð)

095-354-44-68

Ïðîäàâö³â

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ÒÐÖ "Ì³ð³àäà"

(ïð. Îëåêñàíäðà Ïîëÿ 11Á)

093-000-85-45,

0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

ïðîäàâö³â
ïðîäàâö³â
ïðîäàâö³â

ãàñòðîíîì³ÿ

ñòåëàæíîãî â³ää³ëó

ì'ÿñíîãî â³ää³ëó

òåë. 050-320-51-43

Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó
ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áí³:

Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë,
âóë. Êðîòîâà, 3ë

Îõîðîííèê

Ñëþñàð
âàíòàæîï³äéîìíèõ

ìåõàí³çì³â

Ìåõàí³ê

Åëåêòðèê

Ñëþñàð

Åëåêòðîííèê

Çâàðþâàëüíèê

Ì³ñöå ðîáîòè: æ/ì Ïðèäí³ïðîâñüê

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Ìàð³¿ Êþð³, 5

Ïðîäàâöÿ
Ïðîäàâöÿ

Êóõàð³â
Ïåêàðÿ

çàâ³òðèííî¿ çîíè

067-170-04-17

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Çàïîð³çüêå øîñå, 42

Ïðîäàâöÿ

Ïðîäàâöÿ-
êàñèðà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

093-000-85-45



Ïðîäàâö³

Îïåðàòîð 1ñ
Âàíòàæíèêè

â ìàãàçèíè ô³ðìîâî¿ òîðã³âë³

ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ Êàì'ÿíñüêå, Ïàâëîãðàä, Äí³ïðî,
Íîâîìîñêîâñüê (äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 1 ðîêó)

ãðàô³ê ðîáîòè: 5/2

ãðàô³ê ðîáîòè: 1 /2

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

Ïîòð³áí³

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Êàñèð³â
Ïðîäàâö³â
Îõîðîíö³â
Ïðîäàâöÿ
çàâ³òðèííî¿ çîíè

ì'ÿñíîãî
âèðîáíèöòâà

Çàâ³äóâà÷à
ãîñïîäàðñòâîì
Ôàõ³âöÿ

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

ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

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.

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Âîëî÷èëüíèê

äðîòó

Îïåðàòîð

åêñòðóäåðà

Ñêðóò÷èê äðîòó

Åëåêòðîìîíòåð

Ñëþñàð

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

Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê

Êîíäèòåð
Ïåêàð

íà ïðîäàæ êîíäèòåðñüêèõ âèðîá³â
â³ä âèðîáíèêà

, ç/ï 700-900 ãðí / çì³íà

, áàæàíî ÷îëîâ³ê,

ç/ï 700-900 ãðí / çì³íà

Ïðèáèðàëüíèöÿ ç/ï 450ãðí. 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

Ð-í ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã

Àâòîñëþñàð
Çâàðþâàëüíèê
Åëåêòðèê-ïíåâìàòèê
Ìîòîðèñò

Òåë. 098-970-94-05

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿

äçâîíèòè ïí-ïò ç 9.00 äî 18.00

Ç äîñâ³äîì ðîáîòè
íå ìåíüøå 2-õ ðîê³â

Íà âàíòàæíå ÑÒÎ ïîòð³áí³ Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ð-í ïàðêà Øåâ÷åíêà)

Êàñèð³â-
ïðîäàâö³â
Êóõàð³â

Òåë. 066-112-86-65

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

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(ð-í ïð. Ãàãàð³íà)

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

з мобільного безкоштовно

Êàñèð³â
Êóõàð³â
Ï³öàéîëî
Ïðîäàâöÿ
çàâ³òðèííî¿ çîíè

067-636-33-67

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

(ðàéîí - ïð.Ïåòðîâñüêîãî)

Âàíòàæíèê

Êîì³ðíèê

ç/ï - 12000 ãðí.

ç/ï - 12800 ãðí.

Òåë. 067-568-48-50

Ôåðìåðñêîìó õîçÿéñòâó íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåõàíèçàòîðû
ñ îïûòîì ðàáîòû

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

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

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊ-
ÑÎÐÒÓÂÀËÜÍÈÊ
ÐÅÌÎÍÒÍÈÊÈ
äåðåâ'ÿíèõ ï³ääîí³â

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

Ð³çíîðîáî÷èé

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê

Ð³çíîðîáî÷³

²íæåíåð-êîíñòðóêòîð

Ãàçîð³çàëüíèê

ç ðîáî÷îþ ãðóïîþ

³íâàë³äíîñò³

ïî ðåìîíòó

ìåòàëîîáðîáíîãî

îáëàäíàííÿ

íà ä³ëÿíêó ÃÒÂ

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-êîíñòðóêòîðà
ïåðøî¿ êàòåãîð³¿

²íæåíåðà ç ïîñòà÷àííÿ

²íæåíåðà-ìàðêåòîëîãà

Òîêàðÿ

Ñëþñàðÿ

Ñëþñàðÿ-åëåêòðèêà

Ñëþñàðÿ

Äèçåë³ñòà

Åëåêòðîìîíòåðà

Ìåõàí³êà

Ìàëÿðà

Åëåêòðîãàçîçâàðíèêà

ç ðåìîíòó âåðñòàò³â

ç ðåìîíòó

ðóõîìîãî ñêëàäó

ç ôàðáóâàííÿ

òåïëîâîç³â åìàëåâèìè ôàðáàìè

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Ýëåêòðîìîíòåð

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

096-922-69-32

âîçìîæíî ïåíñèîíåð

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ñ³÷åñëàâñüêà íàáåðåæíà, 33

ÏÐÎÄÀÂÖß
çàâ³òðèííî¿ çîíè

066-112-86-65
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Студентам робота в офісі, 
можна і без досвіду робо-
ти, навчання за рахунок 
компанії, новий офіс в 
центрі міста, гнучкий гра-
фік, кар'єрний ріст, 10000 
грн +%, тел. +38(097)123-
45-12.

Підробіток для людей без 
досвіду роботи. (3-5 год.). 
Гнучкий график. До 450 грн. в 
день, тел. +38(068)737-89-49, 
+38(095)189-86-27.

01

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

Майстер  виробничо ї 
дільниці на постійну ро-
боту. Жінки./чоловіки, 
без В/П, комунікабельні, 
відповід. Контроль ви-
робницч .  уч -ка .  З/П 
своєчасна. Соц. пакет. 
Віта, тел. +38(068)258-
05-92.

02

В Новий центр потрібні спеці-
алісти для роботы. Питання за 
телефоном, тел. +38(099)119-
36-31.

Інженер з постачання, 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.

Інженер-конструктор, міс-
це роботи: смт Самарівка, 
дзвонити пн-пт, з 9.00 до 
18.00, тел. +38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47.

Інженер-конструктора пер-
шої категорії, повний соц-
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.

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.

05

Бізнес-леді потрібен осо-
бистий помічник. Дохід 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 графік роботи: 
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.

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

ÊÅÐ²ÂÍÈÊÈ

ÔÀÕ²ÂÖ²

Á²ÇÍÅÑ-ÏÅÐÑÎÍÀË

ÄËß ÌÎËÎÄ²
(Äîíåöüêå øîñå, 9À)

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â
098-035-95-65 095-235-72-35, 050-652-95-04

âàíòàæíèõ àâòî

Íà àâòîìèéêó
ÏÏ "Äí³ïðîàãðîõ³ì" ïîòð³áí³

Ìèéíèêè

099-360-47-97

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
âóë. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà

(ð-í 16 ë³êàðí³)

Ïðèáèðàëüíèêà

Ïðîäàâöÿ-

êîíñóëüòàíòà

Íà ðîáîòó ïîòð³áí³
âóë. Þ. Êîíäðàòþêà, 8

098-474-54-82

Îõîðîíö³
Ï³öàéîëî
Ïåêàð
Êóõàð

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
(öåíòð ì³ñòà)

066-131-46-37, 0800-301-331
ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Ïðîäàâö³â
Ïðîäàâö³â
Êàñèðà
Âàíòàæíèêà
²íñïåêòîðà

çàâ³òðèííî¿ çîíè

ïî ³íâåíòàðèçàö³¿

Â ¿äàëüíþ ïî
âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ïîòð³áí³

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

Êóõàð
ãðàô³ê ðîáîòè: 3/3,

ç/ï â³ä 9000 ãðí.

Âîä³é

Ðîáîòà ïî ì. Äí³ïðî
òà Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îáë.

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿

êàòåãîð³¿ Å, Ñ

íà ñàìîñêèä DAF, FAW

098-970-94-05

äçâîíèòè ïí-ïò ç 9.00 äî 18.00

050-200-64-20äëÿ ðîáîòè ïî Óêðà¿í³

ÂÎÄ²É
êàòåãîð³¿ Å

Îðãàí³çàö³ÿ ïðèéìå íà ïîñò³éíó ðîáîòó:

Ð-í ðîáîòè: 12-é êâàðòàë Òåë. â³ää³ëó êàäð³â 067-633-26-33

Òîêàðÿ

Òîêàðÿ-ðîçòî÷óâàëüíèêà

Ôðåçåðóâàëüíèêà

Åëåêòðîìåõàí³êà

Ñëþñàðÿ

Çâàðíèêà

ç/ï â³ä 15000 ãðí.

ç/ï â³ä 15000 ãðí.

ç/ï â³ä 15000 ãðí.

ç/ï â³ä 12000 ãðí.

ç/ï â³ä 12000 ãðí.

ç/ï â³ä 12000 ãðí.

ïî ðåìîíòó

âåðñòàòíîãî îáëàäíàííÿ
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Менеджер в велику ком-
панію, можна і без до-
свіду роботи, навчання за 
рахунок компанії, новий 
офіс в центрі міста, пер-
спектива від 15000 грн., 
тел. +38(097)123-45-12.

Великий ріелторський біз-
нес "KVADRAT GROUP" 
запрошує на роботу ме-
неджерів  з  продажу, 
проф. підготовка за ра-
хунок компанії, офіс в 
центрі, з/п 24000 грн., 
тел. +38(097)089-10-10 
(HR-менеджер, Валенти-
на).

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

Офіс-менеджер відділу 
продажів, 7000-10000 грн., 
робота в 1С ,спілкування 
з клієнтами,оф. оформ. 
+ соц.пакет, Лівий бе-
р е г .  С т а б і л ь н а  з / п , 
тел. +38(067)00-51-649, 
+38(050)32-10-109.

Потрібен диспетчер-ад-
міністратор в комерційну 
організацію. Часткова за-
йнятість для різних категорій, 
тел. +38(095)900-52-76.

Робота для людей з ви-
щою освітою. Без обмежень 
віку, тел. +38(095)741-69-42, 
+38(098)771-65-25.

Менеджер з транспортної 
логістики, від 12000 грн., 
оф. оформ.+соц.пакет, 
Лівий берег. Стабільна з/п, 
тел. +38(067)00-51-649, 
+38(050)32-10-109.

11

Агентству Нерухомості 
Resident потрібен мене-
джер з продажу з досвідом 
роботи та без, навчання за 
рахунок компанії, новий 
офіс в центрі міста, пер-
спектива від 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  у  к афе  по  в ул . 
С і м ф е р о п о л ь с ь к о ї , 
тел .  +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Касир ,  ТРЦ  «Європа » , 
тел. +38(098)636-76-11.

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(066)131-46-37, 0800-
301-331 з мобільного без-
коштовно.

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

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

Касири-продавці, р-н парка 
Шевченко, тел. +38(066)112-
86-65.

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

Продавець  зав і тринно ї 
зони, вул. Марії Кюрі, 5, 
тел. +38(067)170-04-17.

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ ÒÎÐÃ²ÂËß

066-725-91-45

Ïîñò³éíà ðîáîòà

êàò. Â, Ñ ïî Óêðà¿í³

ÂÎÄ²É
âóë. Êàëèíîâà 87, îô 212

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ïðîäàâö³â

ãàñòðîíîì³¿

Ïðèáèðàëüíèöü

ïðîâ. Ïàðóñíèé, 10Ä

098-035-95-65

Êîíäèòåðñêîìó ïðîèçâîäñòâó
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóþòñÿ

Ìåñòî ðàáîòû: æ/ì Çàïàäíûé

050-320-61-94

Ýëåêòðîìåõàíèê

Ïåêàðü

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

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.

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

Ïðîäàâö³â-

êàñèð³â

Ïðèáèðàëüíèöþ

Âàíòàæíèê³â

Çâåðòàòèñÿ çà òåë.

ïð. Ãåðî¿â Ñòàë³íãðàäà, 36

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

Òåë. 050-342-56-42

Öåíòðó äåêîðàòèâíèõ êóëüòóð
"Çåëåíèé ñâ³ò"

òåðì³íîâî ïîòð³áí³

Ðîáî÷³

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
âóë. Ìàð³¿ Êþð³, 5

Ïðîäàâöÿ
Ïðîäàâöÿ

Êóõàð³â
Ïåêàðÿ

çàâ³òðèííî¿ çîíè

067-170-04-17
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Продавці ,  центр міста, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-
301-331 з мобільного без-
коштовно.

Продавц і -касири ,  пр . 
Геро їв  Стал інграда ,  36 , 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-
301-331 з мобільного без-
коштовно.

ТОВ "КВАДРАТ ГРУП" по-
трібні менеджери з про-
дажу, проф. підготовка 
за рахунок компанії, офіс 
в центрі, з/п 24000 грн., 
тел. +38(097)089-10-10 
(HR-менеджер, Валенти-
на).

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

Торгові агенти у велику 
компанію, з/п від 8000 грн., 
кар’єрне зростання, гнучкий 
графік, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-64-99, 
+38(050)903-79-83 Євгеній 
Анатолієвич.

У торгову мережу продуктових 
магазинів продавці з досвідом 
роботи. тел. +38(098)481-11-
28, +38(066)035-32-31.

12

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

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

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

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

Кухар, вул. Ю. Кондратюка, 8, 
тел. +38(098)474-54-82.

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  зав і тринно ї 
з о н и ,  Т Р Ц  « Є в р о п а » , 
тел. +38(098)636-76-11.

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

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

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

Продавець, р-н Комунар, 
тел. +38(095)354-44-68.

Продавець, ТРЦ «Європа», 
тел. +38(098)636-76-11.

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

Продавець-касир ,  вул. 
20 -р і ч чя  Перемоги ,  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. 
Мариії Кюрі, 5, +38(063)298-
47-85.

Продавець-касир ,  вул. 
Маршала Малиновского, 
14 а, +38(095)217-60-34, 
+38(098)625-30-32.

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 . 
Пушкіна 25/27, +38(093)131-
78-62, +38(066)583-54-72.

Продавець-касир, пр. Сло-
божанський, 13, +38(093)131-
78-64, +38(067)746-77-44.

Продавець-консультант, 
вул. Героїв Сталінграда (р-н 
16 лікарні) , тел. +38(099)360-
47-97.

Продавці в магазини фір-
мової торгівлі продуктами 
харчування Кам'янське, Пав-
лоград, Дніпро, Новомосковськ 
(досвід роботи не менше 1 
року) , тел. +38(099)519-11-75, 
+38(067)825-29-00.

Продавці в м'ясний відділ, 
ТРЦ «Міріада» (пр. Олександра 
Поля, 11Б), тел. +38(093)000-
85 - 45 ,  0 800 - 301 - 331  з 
мобільного безкоштовно.

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

Продавці гастрономії, ТРЦ 
«Міріада» (пр. Олександра 
Поля, 11Б), тел. +38(093)000-
85 - 45 ,  0 800 - 301 - 331  з 
мобільного безкоштовно.

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 без-
коштовно.

Продавці завітринної зони, 
центр міста, тел. +38(066)131-
46 - 37 ,  0 800 - 301 - 331  з 
мобільного безкоштовно.

Продавці стелажного відділу, 
ТРЦ «Міріада» (пр. Олександра 
Поля, 11Б), тел. +38(093)000-
85 - 45 ,  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.

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

Â ¿äàëüíþ íà ë³âîìó áåðåç³
ïîòð³áí³

Êóõàð

Ïîì³÷íèê êóõàðÿ
â îâî÷åâèé öåõ

Ï³äïðèºìñòâó íà âèðîáíèöòâî ðóáåðî¿äó
(æ/ì Ï³âí³÷íèé, âóë. Îëåêñàíäðà Îöóïà, 23à)

òåðì³íîâî ïîòð³áí³

ç/ï âèñîêà, ïîâíèé ñîöïàêåò

067 635 30 70

067 634 70 20
äçâîíèòè ç 9.00 äî18.00

ÂÀÍÒÀÆÍÈÊÈ

Ð Î Á Î Ò À
ÒÐÖ "ªâðîïà"

Òåë. 098-636-76-11

Ïðîäàâö³

Êàñèð

Ïðîäàâåöü
çàâ³òðèííî¿ çîíè

Äí³ïðîâñüêîìó êàáåëüíîìó
çàâîäó "Åíåðãî" ïîòð³áí³

Âîëî÷èëüíèê

äðîòó

Îïåðàòîð

åêñòðóäåðà

Ñêðóò÷èê äðîòó

Åëåêòðîìîíòåð

Ñëþñàð

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

ñòåëàæíîãî â³ää³ëó

ì'ÿñíîãî â³ää³ëó

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÅ
ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß
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Водій кат С. тел. +38(097)299-
68-97, + 38(093)166-22-23.

Водій кат. В, С по Україні 
вул. Калинова 87, оф 212, 
тел. +38(066)725-91-45.

Водій категорії Е, для роботи 
по Україні, тел. +38(050)200-
64-20.

Водій категорії Е, С, на само-
скид DAF, FAW, з/п від 15000 
грн+премії, робота по м. Дні-
про та Дніпропетровській обл., 
дзвонити пн-пт з 9.00 до 18.00, 
тел. +38(098)970-94-05.

Водій-далекобійник. Без 
шкідливих звичок, чес-
ний, порядний. Д/Р на 
груз. DAF, Scania, приче-
пи-тенти (штора), двад-
цятки. Повна зайнятість, 
по Україні. Достойна З/П, 
тел. +38(095)286-51-99, 
пн-птн 8:00-16:00, Алена.

Електрик-пневматик, з до-
свідом роботи не меньше 2-х 
років, з/п від 15000 грн+премії, 
р-н роботи: Лівий берег, дзво-
нити пн-пт з 9.00 до 18.00, 
тел. +38(098)970-94-05.

Зварювальник, з досвідом 
роботи не меньше 2-х років, 
з/п від 15000 грн+премії, р-н 
роботи: Лівий берег, дзво-
нити пн-пт з 9.00 до 18.00, 
тел. +38(098)970-94-05.

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.

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

Моторист, з досвідом ро-
боти не меньше 2-х років, 
з/п від 15000 грн+премії, р-н 
роботи: Лівий берег, дзво-
нити пн-пт з 9.00 до 18.00, 
тел. +38(098)970-94-05.

13

Інспектор з інвентаризації, 
центр міста, тел. +38(066)131-
46 - 37 ,  0 800 - 301 - 331  з 
мобільного безкоштовно.

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

Комірник, підприємство зна-
ходиться на Лівому березі, 
м Дніпро, вул. Океанська, 4, 
тел. +38(050)489-77-93.

Приймальник, вул. Тітова, 
13, +38(066)834-32-29.

Приймальник, пр. Пушкіна 
25/27, +38(093)131-78-62, 
+38(066)583-54-72.

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

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

14

Автокомплексу на ж / м 
Перемога-6 потрібно авто-
мийник з досвідом роботи. 
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.

Автослюсар, з досвідом 
роботи не меньше 2-х років, 
з/п від 15000 грн+премії, р-н 
роботи: Лівий берег, дзво-
нити пн-пт з 9.00 до 18.00, 
тел. +38(098)970-94-05.

Кухар, графік роботи: 3/3, з/п 
від 9000 грн., вул. Чернишев-
ського, тел. +38(099)742-21-
27, +38(096)626-04-02.

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

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

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

Пекар, бажано чоловік, з / 
п 700-900 грн / зміна, місце 
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)474-54-82.

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

Піцайоло, вул. Ю. Кондратю-
ка, 8, тел. +38(098)474-54-82.

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

Помічник кухаря в овочевий 
цех, тел. +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Роздатчиця  у  кафе по 
в ул .  С імферопольсько ї , 
тел .  +38(099)742-21-27, 
+38(096)626-04-02.

Фахівць м'ясного вироб-
ництва, ТЦ Терра (12 квар-
тал), тел. +38(098)119-71-82, 
0800-301-331 з мобільного 
безкоштовно.

ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ
ÑÊËÀÄÓ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

òåë. 050-320-51-43

Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó
ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áí³:

Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë,
âóë. Êðîòîâà, 3ë

Îõîðîííèê

Ñëþñàð
âàíòàæîï³äéîìíèõ

ìåõàí³çì³â

Ìåõàí³ê

Åëåêòðèê

Ñëþñàð

Åëåêòðîííèê

Çâàðþâàëüíèê

Ì³ñöå ðîáîòè: æ/ì Ïðèäí³ïðîâñüê

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó
ÒÖ Òåððà (12 êâàðòàë)

Êàñèð³â
Ïðîäàâö³â
Îõîðîíö³â
Ïðîäàâöÿ
çàâ³òðèííî¿ çîíè

ì'ÿñíîãî
âèðîáíèöòâà

Çàâ³äóâà÷à
ãîñïîäàðñòâîì
Ôàõ³âöÿ

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

ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

067-636-33-67

Ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

(ðàéîí - ïð.Ïåòðîâñüêîãî)

Âàíòàæíèê

Êîì³ðíèê

ç/ï - 12000 ãðí.

ç/ï - 12800 ãðí.

Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ

Ýëåêòðîìîíòåð

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

096-922-69-32

âîçìîæíî ïåíñèîíåð

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

Ñ³÷åñëàâñüêà íàáåðåæíà, 33

ÏÐÎÄÀÂÖß
çàâ³òðèííî¿ çîíè

066-112-86-65

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ð-í Êîìóíàð)

095-354-44-68

Ïðîäàâö³â
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В о л о ч и л ь н и к  д р о т у , 
дніпровському кабельному за-
воду "Енерго", тел. +38(095) 
730-70-71, +38(098)911-41-00.

Газорізальник, місце ро-
боти: смт Самарівка, дзво-
нити пн-пт, з 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 соц-
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.

Електрик  п ідприємству 
(ОСББ ,  ЖБК ) .  До с т ой -
на заробітна плата. Соцпа-
кет! +38(067)733-48-26 та 
+38(050)936-37-30.

Електрик, місце роботи: 12-
ий квартал, вул. Кротова, 3л, 
тел. +38(050)320-51-43.

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.

Електромеханіка з/п від 
12000 грн. , р-н роботи: 12-й 
квартал, тел. відділу кадрів 
+38(067)633-26-33.

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування електро-
обладнання, підприємство 
знаходиться на Лівому березі, 
м Дніпро, вул. Океанська, 4, 
тел. +38(050)489-77-93.

Е л е к т р о м о н т е р , 
дніпровському кабельному за-
воду "Енерго", тел. +38(095) 
730-70-71, +38(098)911-41-00.

Електромонтер, повний соц-
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.

Електронник, місце роботи: 
12-ий квартал, вул. Кротова, 
3л, тел. +38(050)320-51-43.

Зварника з/п від 12000 грн. 
, р-н роботи: 12-й квартал, 
тел. відділу кадрів +38(067)633-
26-33.

Зварювальник, місце робо-
ти: 12-ий квартал, вул. Крото-
ва, 3л, тел. +38(050)320-51-43.

М а л я р  п о  ф а р б у в а н -
ню тепловоз ів  емалеви-
ми фарбами, повний соц-
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.

Механік в компанію з ви-
робництва і збуту метало-
прокату, місце роботи: 12-ий 
квартал, вул. Кротова, 3л, 
тел. +38(050)320-51-43.

Механ і к ,  п о вний  с оц -
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.

На підприємство потрібен 
е л е к т р и к .  О п л а т а 
своєчасно. Лівий берег, 
тел. +38(067)567-88-48.

На підприємство потрібен 
н а л а д ч и к .  О п л а т а 
своєчасно. Лівий берег, 
тел. +38(095)320-68-41.

ÏÐÎÌÈÑËÎÂ²ÑÒÜ

Àêòóàëüí³ âàêàíñ³¿

â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó!

Ï³äïèñóéòåñü
íà íàø êàíàëTelegram

Âåëèêîìó êîíäèòåðñüêîìó ï³äïðèºìñòâó â çâ'ÿçêó
ç ðîçøèðåííÿì âèðîáíèöòâà òåðì³íîâî ïîòð³áí³:

Ìè ïðîïîíóºìî:

050-489-77-93
Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ íà Ë³âîìó áåðåç³, ì Äí³ïðî, âóë. Îêåàíñüêà, 4

îô. ïðàöåâëàøòóâàííÿ â³äðÿäíà îïëàòà ïðàö³

ñîö³àëüíèé ïàêåò

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê
Åëåêòðîìîíòåð

Îïåðàòîðè ë³í³¿

ç ðåìîíòó òà îáñëóãîâóâàííþ
åëåêòðîîáëàäíàííÿ

ïî âèðîáíèöòâó
õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿
(áàæàíî ÷îëîâ³êè äî 35 ðîê³â)

Êîì³ðíèê

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

Êàñèð

Ðîçäàò÷èöÿ

Ó êàôå ïî
âóë. Ñ³ìôåðîïîëüñüêî¿

ïîòð³áí³

òåë. 050-453-41-52

Êîìïàí³¿ ç âèðîáíèöòâà ³ çáóòó
ìåòàëîïðîêàòó ïîòð³áåí:

Ì³ñöå ðîáîòè: 12-èé êâàðòàë

Îïåðàòîð-

Îõîðîííèê

íàëàãîäæóâà÷
âèðîáíè÷î¿ ë³í³¿

Ð-í ðîáîòè: Ë³âèé áåðåã

Àâòîñëþñàð
Çâàðþâàëüíèê
Åëåêòðèê-ïíåâìàòèê
Ìîòîðèñò

Òåë. 098-970-94-05

ç/ï â³ä 15000 ãðí+ïðåì³¿

äçâîíèòè ïí-ïò ç 9.00 äî 18.00

Ç äîñâ³äîì ðîáîòè
íå ìåíüøå 2-õ ðîê³â

Íà âàíòàæíå ÑÒÎ ïîòð³áí³

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó

(ð-í ïàðêà Øåâ÷åíêà)

Êàñèð³â-
ïðîäàâö³â
Êóõàð³â

Òåë. 066-112-86-65
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Н а  п і д п р и є м с т в о 
потрібен слюсар. Оплата 
своєчасно. Лівий берег, 
тел. +38(067)567-88-48.

О п е р а т о р  е к с т р у д е -
ра, дніпровському кабель-
ному  з а воду  "Енер го " , 
тел .  +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Оператори лінії по вироб-
ництву харчової продукції 
(бажано чолов іки до 35 
років) , підприємство зна-
ходиться на Лівому березі, 
м Дніпро, вул. Океанська, 4, 
тел. +38(050)489-77-93.

Оператор-налагоджу-
вач виробничої лінії, місце 
роботи :  12 -ий  квартал , 
тел. +38(050)453-41-52.

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.

Потрібні пильщик і водій 
автогідропідйомника, зарплата 
від 10 000 грн, тел. +38(097) 
180-30-09.

Ремонтники  дерев'яних 
піддонів, тел. +38(096)284-
46-94, +38(095)638-90-05, 
+38(073)407-08-07.

Різноробочі на ділянку ГТВ, 
місце роботи: смт Самарів-
ка, дзвонити пн-пт, з 9.00 до 
18.00, тел. +38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47.

Робітники (фізично міцні) в 
цех по виробництву метизів. 
Робота позмінно. Виробництво 
розташовано на лівому березі. 
тел. +38(067)633-32-97.

Робітник - налагоджуваль-
ник на електромеханічне 
обладнання в cучасний 
в и р о б н и ч и й  ц е х . 
П'ятиденка. Повний ро-

бочий день. Повний соц-
пакет. Ставка від 13000 
гривень. Лівий берег. До-
ставка по місту транс-
портом підприємства, 
тел. +38(067)611-26-81.

Скрутчик дроту, дніпровському 
кабельному заводу "Енер-
го", 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-сантехник, 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).

Слюсар  вантажопідйом-
них механізмів, місце ро-
боти: ж/м Придніпровськ, 
тел. +38(050)320-51-43.

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 рухо-
мого складу, повний соц-
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.

Слюсар ,  дн іпровському 
кабельному заводу "Енер-
го", тел. +38(095)730-70-71, 
+38(098)911-41-00.

Слюсар, місце роботи: 12-
ий квартал, вул. Кротова, 3л, 
тел. +38(050)320-51-43.

Слюсар-електрик, повний 
соцпакет, 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.

Ïðîäàâö³

Îïåðàòîð 1ñ
Âàíòàæíèêè

â ìàãàçèíè ô³ðìîâî¿ òîðã³âë³

ïðîäóêòàìè õàð÷óâàííÿ Êàì'ÿíñüêå, Ïàâëîãðàä, Äí³ïðî,
Íîâîìîñêîâñüê (äîñâ³ä ðîáîòè íå ìåíøå 1 ðîêó)

ãðàô³ê ðîáîòè: 5/2

ãðàô³ê ðîáîòè: 1 /2

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

Ïîòð³áí³

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

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, 093-131-77-42, (056)790-01-17, 068-709-86-98
âóë. Êàëèíîâà,1, 093-461-21-78
ì. Âåðõíüîäíiïðîâñüê, ïð. Øåâ÷åíêà, 11, 095-467-00-08
ïð. Ñëîáîæàíñüêèé, 13, 093-131-78-64, 067-746-77-44
âóë. Ìàðøàëà Ìàëèíîâñêîãî, 14 à, 095-217-60-34, 098-625-30-32
ïð. Ïóøê³íà 25/27, 093-131-78-62, 066-583-54-72
âóë. Ìàðè³¿ Êþð³, 5, 063-298-47-85

ÏÐÈÉÌÀËÜÍÈÊ²Â ÒÎÂÀÐÓ
(ïðèéîì òîâàðó)

âóë. Ò³òîâà, 13, 066-834-32-29
ïð. Ïóøê³íà 25/27, 093-131-78-62, 066-583-54-72

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
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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-ремонтник по ре-
монту металообробного облад-
нання, місце роботи: смт Сама-
рівка, дзвонити пн-пт, з 9.00 до 
18.00, тел. +38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47.

С л ю с а р - р е м о н т н и к , 
підприємство знаходиться на 
Лівому березі, м Дніпро, вул. 
Океанська, 4, тел. +38(050)489-
77-93.

Слюсаря по ремонту вер-
статного обладнання з/п від 
12000 грн. , р-н роботи: 12-й 
квартал, тел. відділу кадрів 
+38(067)633-26-33.

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).

Токар 5-6 розряду на 
підприємство «Мікрон». 
Чоловік, відповідальний, 
уважний. 5-дн., 7.00-16.00. 
Офіц. оформ. ЗП відрядна. 
Пр. Б.Хмельницького, 222, 
тел. +38(067)910-87-33.

Токар , повний соцпакет, 
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.

Токаря з/п від 15000 грн. , р-н 
роботи: 12-й квартал, тел. від-
ділу кадрів +38(067)633-26-33.

Токаря-розточувальника 
з/п від 15000 грн. , р-н робо-
ти: 12-й квартал, тел. відділу 
кадрів +38(067)633-26-33.

У сапожний цех потрібні заго-
товлювачи на постійну роботу 
або на підробіток. Зупинка 
ТРЦ "Наша Правда". З усіх 
питань: +38(096)592-70-51, 
+38(050)595-22-63 Владислав.

Фрезерувальника з/п від 
15000 грн. , р-н роботи: 12-й 
квартал, тел. відділу кадрів 
+38(067)633-26-33.

Электромеханик ,  ме -
сто 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.

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 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).
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Малярі-штукатури в бу-
дівельну організацію. 
Зарплата  своєчасно, 
тел. +38(095)239-17-09, 
Дмитрий.
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Охоронець, вул. Ю. Кондра-
тюка, 8, тел. +38(098)474-
54-82.

Охоронець, місце роботи: 12-
ий квартал, тел. +38(050)453-
41-52.

Охоронець , місце робо-
ти :  ж/м Придн іпровськ , 
тел. +38(050)320-51-43.

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

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.

18

!!!Проста робота для лю-
дей будь-якого віку. Робота 
в офісі. Подробиці по теле-
фону. Телефонувати з 9 до 15, 
тел. +38(098)592-24-03.

Агенство нерухомості під-
бирає штат співробітників, з/п 
від 20000 грн., досвід роботи 
не обов’язковий, навчання, 
кар’єрне зростання, графік 
роботи гнучкий, терміново, 
5 місць, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-64-99, 
+38(050)903-79-83 Євгеній 
Анатолієвич.

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 (ж/м Північний, 
Олександра Оцупа, 23а), 
з/п висока, повний соцпа-
кет, дзвонити з 9.00 до18.00, 
по тел. +38(067)635-30-70, 
+38(067)634-70-20.

№09(906) 11.03.20-17.03.20

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

ÑËÓÆÁÀ ÁÅÇÏÅÊÈ

²ÍØ²
ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÑÒ²

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

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

Ïðîäàâö³â
çàâ³òðèííî¿ çîíè

098-474-54-82, 0800-301-331

ç ìîá³ëüíîãî áåçêîøòîâíî

Ãðàô³ê ðîáîòè:

ïîäîáîâî ³ âàõòîâèì ìåòîäîì

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

ÎÕÎÐÎÍÖ²

Îõîðîííîìó
ï³äïðèºìñòâó ïîòð³áí³

ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÎ
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Прибиральниця, 5000 грн., 
оф. оформ.+соц.пакет, 
Лівий берег. Стабільна з/п, 
тел. +38(067)00-51-649, 
+38(050)32-10-109.

Прибиральниця ,  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.

П р и б и р а л ь н и ц я ,  п р . 
Геро їв  Стал інграда ,  36 , 
тел. +38(099)360-47-97, 0800-
301-331 з мобільного без-
коштовно.

Різноробочий з робочою 
групою інвалідності, місце 
роботи: смт Самарівка, дзво-
нити пн-пт, з 9.00 до 18.00, 
тел .  +38(0562)36-06-18, 
+38(067)522-26-47.

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

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

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.

Робота студентам, з/п від 
6000 грн., вільний график, 
кар’єрне зростання терміно-
во! 5 вакантних місць, Євгеній 
Анатолієвич, тел. +38(056)789-
08-03, +38(063)841-64-99, 
+38(050)903-79-83.

Робота, тел. +38(097)762-
48-85, 063-618-21-07.

Робочів центр декоратив-
них культур "Зелений світ", 
тел. +38(050)342-56-42.

Співробітники. Оплата ви-
сока, тел. +38(098)100-88-30, 
+38(099)488-15-98.

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

взяти студента і навчити 
з нуля. Г/р позмінний. 
Житло надається. Юлія, 
телефонувати з 10.00, 
тел. +38(095)234-43-21.

Найбільш оплачувана ро-
бота для батьків. Дохід 
до 14 000грн. + премі ї , 
тел .  +38(067)890-27-60, 
+38(099)086-94-17.

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

Підробіток 3-4 години в 
день. Дохід до 400 грн. в 
день, тел. +38(097)403-11-01, 
+38(066)377-81-89.

Підробіток 3-4 години 
в день. Дохід до до 450 
грн., тел. +38(096)578-31-96, 
+38(066)777-35-30.

Потрібна прибиральниця, 
Дніпро, вул.Тітова. Графік 
з Пн-Пт. Прибирання про-
водити з 16-00 до 18-00. 
Звертатись за телефо-
ном: +38(067)653-02-08 
Еленаю.

Потрібні прибиральниці 
о ф і с н и х  п р и м і щ е н ь . 
Дніпро, вул.Панікахи. 
Графік 2 через 2, з 07-00 
до 16-00. з/п 5500 грн. 
Звертатись за телефоном: 
+38(067)653-02-08 Елена.

Прибиральник, вул. Героїв 
Сталінграда (р-н 16 лікарні) , 
тел. +38(099)360-47-97.

Прибиральниці, пров. Па-
русний, 10Д, тел. +38(098)035-
95-65.

Прибиральниця з/п 450грн. 
зміна, місце роботи: р-н пр. 
Гагаріна, тел. +38(067)971-
87-44.

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

Вантажник, центр міста, 
тел. +38(066)131-46-37, 0800-
301-331 з мобільного без-
коштовно.

Вантажники графік роботи: 
1/2, тел. +38(099)519-11-75, 
+38(067)825-29-00.

Вантажники ,  пр. Героїв 
Сталінграда, 36, тел. +38(099) 
360-47-97, 0800-301-331 з 
мобільного безкоштовно.

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

Вантажник-сортуваль-
ник, тел. +38(096)284-46-
94 ,  +38 (095 )638 -90 -05 , 
+38(073)407-08-07.

Візьму порядну людину 
в сімейний бізнес. Оплата 
гідна, тел. +38(067)793-07-89, 
+38(050)629-80-66.

Вік не межа. Підробіток 
від пенсіонера до студента. 
Дохід до 500 грн. в день, 
тел. +38(096)259-07-76.

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

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

Завідувач господарством, 
ТЦ Терра (12  квартал) , 
тел. +38(098)119-71-82, 0800-
301-331 з мобільного без-
коштовно.

На виставку метеликів 
«Красуні і чудовиська» 
в м. Одеса потрібен ек-
скурсовод. Обов'язки: 
зустріч і супровід гостей, 
догляд за живими кома-
хами, підтримання чи-
стоти на виставці, про-
ведення екскурсії, про-
даж сувенірів.  Готові 

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

Ð³çíîðîáî÷èé

Ñëþñàð-ðåìîíòíèê

Ð³çíîðîáî÷³

²íæåíåð-êîíñòðóêòîð

Ãàçîð³çàëüíèê

ç ðîáî÷îþ ãðóïîþ

³íâàë³äíîñò³

ïî ðåìîíòó

ìåòàëîîáðîáíîãî

îáëàäíàííÿ

íà ä³ëÿíêó ÃÒÂ

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-êîíñòðóêòîðà
ïåðøî¿ êàòåãîð³¿

²íæåíåðà ç ïîñòà÷àííÿ

²íæåíåðà-ìàðêåòîëîãà

Òîêàðÿ

Ñëþñàðÿ

Ñëþñàðÿ-åëåêòðèêà

Ñëþñàðÿ

Äèçåë³ñòà

Åëåêòðîìîíòåðà

Ìåõàí³êà

Ìàëÿðà

Åëåêòðîãàçîçâàðíèêà

ç ðåìîíòó âåðñòàò³â

ç ðåìîíòó

ðóõîìîãî ñêëàäó

ç ôàðáóâàííÿ

òåïëîâîç³â åìàëåâèìè ôàðáàìè

Â ¿äàëüíþ ïî
âóë. ×åðíèøåâñüêîãî, ïîòð³áí³

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

Êóõàð
ãðàô³ê ðîáîòè: 3/3,

ç/ï â³ä 9000 ãðí.



Як ефективно працювати з оголошеннями

Переглядаючи оголошення, не обмежуйтеся останнім номером 
видання. Пошукайте номера і двох-, трьох-, чотиритижневий давності. 
Співробітник, якого взяли на роботу за раніше надрукованого оголошенню, 
міг не пройти випробувальний термін або взагалі не приступити до роботи. 
При цьому роботодавець міг ще не встигнути оголосити про відновлення 
вакансії ... А ви можете встигнути на неї раніше за інших!

Визначте періодичність обробки оголошень. Робити це раз на 
місяць, раз на тиждень або частіше - вирішите ви самі. Але - дотримуйтеся 
прийнятого рішення, не допускайте безсистемності! Виберіть правиль-
ний час - тобто, час, в яке ви зосередитеся тільки на уважному вивченні 
джерела, і яке буде достатнім для цієї роботи ( «під час рекламної паузи 
між серіалами» - явно неправильний час).

Перегляньте всі рубрики. Зазвичай вакансії розсортовані по сфе-
рам і видам робіт, але часто роботодавці повідомляють про різні вакансії 
в одному оголошенні. Тому, особливо на початковому етапі пошуків, пере-
глядайте всі оголошення - це допоможе зорієнтуватися в складі рубрик; 
дасть уявлення, в яких організаціях можна знайти роботу, які саме фахівці 
потрібні, які якості кандидатів мають перевагу у роботодавців, на яку при-
близно зарплату можна претендувати.

Ведіть облік і фіксуйте історію контактів по кожному оголошенню, 
на яке ви відгукнулися. Робіть це, як вам зручно, але обов’язково робіть! 
Зручніше вести облік по кожній вакансії на окремому аркуші (картці). За 
основу можете взяти зразок на наступній сторінці. У ньому позначені всі 
моменти, інформацію по яким необхідно фіксувати. Деякі коментарі щодо 
ведення картки:

«Оголошення» - в цьому пункті запишіть вакансію, вимоги, умови; або 
додайте копію або вирізку оголошення.

«Перший контакт» - обов’язково запишіть дату і спосіб (дзвінок, лист і 
т.д.), суть отриманої інформації (в пункті «Результат»). Робіть те ж по всім 
наступним контактам (і фіксуйте, з ким контактували).

«Надіслані матеріали» - фіксуйте, коли, що і яким способом надіслано. 
Наприклад, якщо є кілька варіантів резюме - який саме відправлений. До-
дайте копії відправлених матеріалів (або коротко їх опишіть і відзначте, 
де зберігаються оригінали).

Як правильно вибирати оголошення?

Визначте оптимальні критерії. Не впадайте в крайнощі. З одного 
боку, не обмежуйте поле пошуку дуже вузькими рамками. Якщо назва 
вакантної посади не збігається з шуканим, це ще не означає, що і зміст 
роботи так само не збігається з тим, що ви шукаєте. Наприклад, під 
«маркетологом» може матися на увазі фахівець з реклами, або менеджер 
зі збуту, або фахівець з досліджень ... Крім того, це може бути посада як 
рівня керівника підрозділу, так і фахівця.

Чи не відкидайте відразу вакансію і в разі, якщо вважаєте, що не 
відповідаєте якимось із зазначених вимог. Перелік таких вимог часто 
буває надмірною і описує ідеального кандидата. Але вибирати робото-
давцям доводиться з числа реальних кандидатів. Відокремлюйте в вимоги 
до кандидата обов’язкове від бажаного. Якщо ви відповідаєте більшості 
пред’явлених вимог, варто опрацювати цю вакансію. Наприклад, вказані 
вікові рамки, а ви трохи старше (молодший); або - ваш документально 
підтверджений досвід менше, ніж потрібно в оголошенні. Встановити, 
наскільки принципові ті умови, яким ви не відповідаєте, ви зможете при 
першому контакті або після відправки матеріалів про себе.

З іншого боку, не варто реагувати на оголошення, якщо усвідомлюєте, 
що одне з істотних умов буде дуже важко виконуваним. Наприклад, якщо 
потрібно готовність до відряджень, а ви не можете вирушати навіть в 
рідкісні і короткострокові поїздки.

Звертайте увагу на вигляд оголошення. Ось що доводить 
практика:

Якщо роботодавець прагне зробити своє оголошення якомога 
помітніше (більше відносна площа оголошення з розрахунку на одну 
вакансію; оголошення дається на кольорових сторінках), це може побічно 
свідчити про зацікавленість у якнайшвидшому наборі співробітників.

Чим повніше інформація оголошення (названа організація, порівняно 
повно і чітко сформульовані умови роботи і вимоги до кандидатів, дано 
кілька способів зв’язку, вказана контактна особа), тим більше підстав 
вважати, що вакансія реальна, а наміри організації серйозні.

Обережніше ставитеся до наступних оголошеннях:

Туманні оголошення. Нечіткі або двозначні формулювання можуть 
маскувати неприйнятні для вас нюанси істотних умов роботи. Ось приклади 
таких формулювань і того, що вони можуть приховувати:

«Можливість необмеженого заробітку без спеціальної кваліфікації» 
- немає фіксованої ставки, оплата - тільки відсотки, або - мережевий 
маркетинг.

«Вимоги: ентузіазм, гнучкість, вміння працювати в команді» - акцент 
на цьому (особливо якщо не вказані чіткі вимоги до кваліфікації) може 
означати відразу багато: порівняно низький рівень зарплати, неналежні 
умови праці, нечіткий розподіл функцій і повноважень між співробітниками 
(і необхідність виконувати роботу за інших членів «команди»).

«Вимоги: психологічна стійкість ...» - якщо це вакансія охоронця або 
менеджера по роботі з клієнтами - немає питань, а якщо секретаря-ре-
ферента - можливо, тонко натякають на занадто вже важкий характер 
керівника.

Безіменні оголошення. У організації можуть свої причини не на-
зивати себе в оголошенні (наприклад, спроба приховати від конкурентів 
плани розширення; боязнь відлякати можливих кандидатів через не дуже 
хорошої репутації). Безіменними можуть бути і оголошення кадрових 
агентств (наприклад, якщо їх клієнт не бажає себе афішувати). Відгукуючись 
на таке оголошення, перш за все постарайтеся з’ясувати, хто ж його дав. 
Особливо якщо ви шукаєте нове місце роботи, ще не звільнившись з 
наявного. Адже безіменне оголошення міг дати ваш нинішній робото-
давець. Якщо оголошення дано агентством, 
намагайтеся з’ясувати, для кого 
воно шукає співробітників. Так 
і поясніть: «Мені потрібно це 
знати, тому що я не хочу, 
щоб про мої плани перед-
часно дізналися в моїй 
організації». Тільки отри-
мавши інформацію про те, 
хто ж реальний роботода-
вець, вирішуйте, як 
діяти далі.

ЯК ПРАЦЮВАТИ
З ОГОЛОШЕННЯМ

Пошук роботи - 
серйозна робота. 
Важлива її частина 
- обробка оголошень про 
вакансії. Щоб ваш пошук був 
якомога результативніше, ви-
користовуйте засновані на досвіді 
рекомендації.
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