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ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ

вакансії Запоріжжя

Зміст
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
КЕРІВНИКИ, БІЗНЕС - ПЕРСОНАЛ
ФАХІВЦІ
МЕНЕДЖЕРИ
ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
КОМП'ЮТЕРНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА 
ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ
МАРКЕТИНГ
РЕКЛАМА, ПОЛІГРАФІЯ
ПЕРСОНАЛ САЛОНІВ КРАСИ
ДОМАШНІЙ СЕРВІС
МЕДИЦИНА, ФАРМАКОЛОГІЯ
КУРСИ
ПЕДАГОГІКА
ТУРИЗМ
ОХОРОННІ ПОСЛУГИ
ТОРГІВЛЯ
РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС
НЕРУХОМІСТЬ, СТРАХУВАННЯ
ТРАНСПОРТ І АВТОБІЗНЕС
БУДІВНИЦТВО
ВАНТАЖНИКИ
ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
РОБОТА НА НЕПОВНИЙ ДЕНЬ
РОБОТА ЗА КОРДОНОМ
МОДЕЛЬНИЙ, ШОУ-БІЗНЕС
ШУКАЮ РОБОТУ

Актуальні пропозиції роботодавців

Побутові
 Продам:  ● холодильники, морозилки, 
печі, пральні машинки автомат, 
телевізори; кофеаппарати б / у 
Німеччині т.0979107889

Послуги

Робочі спеціальності
ж / м) потрібен двірник, інвалід 
робочої групи т.0667910756

 Налагоджувальник  ● т. (061) 2890057, 
0676197557

 ПП  ● ТОВ Видавничий Дім «Кераміст» 
запрошує на роботу пакувальни-
ка поліграфічної продукції. Офіц. 
працевлаштування, соц. пакет, 
стабільна з / п, премії. вул. Сєдова, 
16, т.0963816457 зв. з 10-00 до 
15-00 (крім вих.)

 Прибиральник  ● віробничих 
приміщень т. (061) 2890057, 
0676197557

 Різноробочі  ● (жінки) на виробницт-
во П'ятиденний графік, робочий 
дні 8 годин Р-н Дослідної станції 
т.0676046401

 Складальник  ● готової продукції, 
Павло-Кічкас, соц. пакет, офіц. 
тр-під т.0673031403

 Тістоміси,  ● Павло-Кічкас, соц. пакет, 
офіц. тр-під т.0673031403

 В салон-магазин  ● потрібна 
прибиральниця, повн. робочий 
день, з 9-00 до 17-00 р-н «Ашана» 
т.0503211747

 В цех  ● по виробництву меблів 
потрібно різальник скла 
т.0672686532, 0958565842

 Вантажники  ● т.0504800654, (061) 
2284749

 Київське  ● підриємство запрошує 
до себе на роботу поб'язану з 
відрядженнями в каїни Прибалтики 
і Скандінавії настутну спеціальність – 
слюсарів, з/п з урахуванням вираху-
вання податків від 120 грн. за годи-
ну т.0683712366, 0956876750

 Комплектувальник  ● (нічна зміна) 
, місце роботи П. Кічкас, доставка 
до місця роботи, гідна оплачується. 
праці т.0954115062, 0986137792

 Комплектувальник  ● т.0504800654, 
(061) 2284749

 Комірники  ● т.0504800654, (061) 
2284749

 На  ● кабельний завод (Хортицький 

 В цех  ● виробництва меблів потрібні 
збирачі фасадів т.0672686532, 
0958565842

 Зварювальники  ● на напівавтомат, 
офіційне працевлашт., з / п висока, 
робота в цеху 5/2 т.0994336028

 Київське  ● підриємство запрошує 
до себе на роботу поб'язану з 
відрядженнями в каїни Прибалтики 
і Скандінавії настутну спеціальність 

– різноробочих, з/п з урахуванням 
вирахування податків від 120 
грн. за годину т.0683712366, 
0956876750

 Колишнім  ● керівникам середньої, 
вищої ланки, офіс т.0664682379

 ПП  ● ТОВ Видавничий Дім «Кераміст» 
запрошує на роботу дизайнера-
верстальника (поліграфія) . Офіц. 

працевлашт., соц. пакет, стабільна з 
/ п, премії, п'ятиденка. вул. Сєдова, 
16, т.0963816457 зв. з 10-00 до 15-00 
(крім вих.)

 Потрібні  ● співробітники на прийом 
дзвінків, оформлення замовлень 
т.0683498872

 Різноробочі  ● (жінки) на виробницт-
во, п'ятиденний графік, робочий 
день 8 годин, р-н Дослідної станції 
т.0676046401

 Терміново  ● потрібен прода-
вець (район Правий берег) 
т.0995211537

 Терміново  ● потрібні в кафе «Десят-
ка» на металургів офіціанти. Гр. 
роботи тиждень на тиждень, або 3/3, 
оплата договірна т.0971668784

Терміново потрібні Транспорт та автобізнес
 Водій  ● кат «С» на вантажний 
транспорт, місце роботи П. Кічкас, 
доставка до місця роботи, гідна 
оплачується. праці т.0954115062, 
0986137792

 Водій  ● на «Камаз» з причепом. З 
/ п від 13000 грн. т.0676189009, 
0676129838

 Водії  ● навантажувачів т.0504800654, 
(061) 2284749

 Потрібен  ● водій експедитор. Достав-
ка продуктів. Правий берег.

т.0676132360 ●

 СТО  ● на Бородинському потрібен 

автослюсар з досвідом роботи, з / 
п від 12000 грн, т.0676100464

 Сертифікованому  ● СТО «Skoda» 
потрібен автомаляр, «Інтеравто-
Груп Запоріжжя» т.0979290340, 
0974164151

 Сертифікованому  ● СТО «Skoda» 
потрібен рихтувальник автомобілів, 
«Інтеравто-Груп Запоріжжя» 
т.0979290340, 0974164151

 Сертифікованому  ● СТО «Skoda» 
потрібно розбірач-складальник 
автомобілів, «Інтеравто-Груп 
Запоріжжя» т.0979290340, 
0974164151

Інженерно-
технічний 
персонал

 Інженер  ● – лаборант т.0504800654, 
(061) 2284749

торгівля металопрокатом і 
будматеріалами) на постійну робо-
ту потрібен специалис по роботі з 
клієнтами, жінка від 25 до 50 років, 
знання первинної документації, без 
ш / з т.0676192776, 0953341040

 Системний  ● адміністратор т. (061) 
2890057, 0676197557

 Успішна  ● мережа дитячих розва-
жальних комплексів Volkland 
запрошує до себе в команду 
адміністратора т.0956075205 Дмитро 
Вікторович

 Алкогольна  ● компанія запрошує 
на роботу торгового агента. Місце 
роботи: П-Кічкас (доставка до 
місця роботи) . Гідна оплата праці 
т.0954115062, 0986137792

 Заводу  ● «Укрсторйсервіс» потрібен 
менеджер з продажу продукції, з 
о / р т.0665562525

 Офис,  ● склад, простая работа, 
удобный график т.0957510825, 
0671813758

 Підприємству  ● (оптово – роздрібна 

Бізнес персонал

Медицина
 Лікар  ● стоматолог-терапевт, у 
приватну клініку в м. Дніпро. Стаж 
роб. від 2-х років, можливо інтерни 
т.0963840059

Будівництво
 Маляр,  ● офіційне оформлення, 
з / п висока, робота в цеху 5/2 
т.0994336028
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ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ

вакансії Запоріжжя

Актуальні пропозиції роботодавців

Менеджери
 HR-менеджер.  ● Робота в офісі. 
Обов'язки: спілкування по теле-
фону, робота в соц. мережах. 
Наші переваги: оплата вище за 
ринок, професійне зростання, 
розвиток затребуваних навичок і 
умінь, можливість продовження 
кар'єри в Європі. т.+380975404383, 
+380630272850

Торгівля
 Кондитери,  ● Павло-Кічкас, соц. 
пакет, офіц. тр-під т.0673031403

 Продавець в магазин, відділ  ●
сир, відділ молочна продукція, 
Космічний мрн, на території 
Олександрівського ринку. Гр. 
роботи з 7. 00 до 19. 00, 2/2 
тижні. З / п 320 грн / день + до-
плата т.0676173170 з 12 до 17

 Пекарі,  ● Павло-Кічкас, соц. пакет, 
офіц. тр-під т.0673031403

 Потрібен  ● продавец-консультант в 
магазин «Квіти» т.0987007277

 Продавець на ринок (торгова  ●
точка з ковбасної продукцією) 
р-н вокз. Запоріжжя 1. Гр. раб. 
з 6. 00 до 16. 00, 3 \ 1 тижня. З \ 
плата 6500 за 3 тижні, є доплати. 
0676173170 з 12 до 17

На  ● промислове підприємство в 
м. Кривий Ріг потрібні охоронці 
(чол., Жін.) , Оф. працевлашту-
вання, висока з / п, безкоштовне 
проживання і харчування, спец-
одяг т.0674697939, 0673416676, 
0673290637, 0957238078

Послуги
охоронця

 Вальцювальник  ● гумових сумішей, 
на кабельний завод (Хортиць-
кий ж / м) , з можл. навчання 
т.0667910756

 Запрошуємо  ● на роботу маляра 
металоконструкцій т.0966069807

 Зварювальник  ● (газоелектроз-
варник) з о / р. З / п від 10000 грн. 
т.0676618570

 Київське  ● підриємство запрошує 
до себе на роботу поб'язану з 
відрядженнями в каїни Прибалтики 
і Скандінавії настутну спеціальність – 
електро-зварювальників, зп з ураху-
ванням вирахування податків від 
120 грн. за годину т.0683712366, 
0956876750

 Комплектувальник.  ● Робота на 
складі, графік роботи денний, 
без шкідливих звичок, досвід не 
обов., з/п від 9000 ло 10500 грн. 
т.0951161708

 Контролер  ● продукції медично-
го призначення т. (061) 2890057, 
0676197557

 На  ● кабельний завод (Хортицький 
ж / м) потрібно електромонтер 
т.0667910756

 ПП  ● ТОВ Видавничий Дім «Кераміст» 
запрошує на роботу оператора 
друкарського обладнання. Офіц. 
працевлашт., соц. пакет, стабільна 
з / п, премії. вул. Сєдова, 16, 
т.0963816457 зв. з 10-00 до 15-00 
(крім вих.)

 Підприємству  ● на постійну робо-
ту потрібен Фрезерувальник. 
Дніпровський р-н, з/п від 7000 грн, 
офіц. працевлашт.т.0951367809, 
0960049426

 Слесарь-ремонтник  ● по ремонту 
оборудования. На производство. 
З/п от 9000 грн. т.0676618570

 Оператор  ● на лінію приготування т. 
(061) 2890057, 0676197557

 Оператори  ● виробничої лінії 
т.0504800654, (061) 2284749

 Слюсар  ● металоконструкцій на 

напівавтомат, офіційне оформлен-
ня, з / п висока, робота в цеху 5/2 
т.0994336028

 Специалист  ● в цех экстракции. З/п 
от 10 000грн. т.0676144480

Спеціалісти

ШУКАЮ РОБОТУ в ЗАПОРІЖЖІ
 Молодий  ● хлопець шукає роботу т. 
0956617677

 Пенсіонерка  ● шукає роботу 
реалізатора, кух. працівника, 
прибиральниці т. 0965079431

 Хлопець  ● шукає будь-яку робо-
ту терміново, розглянути. все 
варианті, в будь-який час доби т. 
0991624634

 Чоловік  ● 36 років, шукає роботу 
робітника в столярку, з навчанням, 
опіт в шліфовці, єл. інструментом т. 
0669284690

 Чоловік  ● 40 років, шукає будь-яку 
оплач. роботу, д / р в будівництві 
т. 0635053978

 Чоловік  ● 55 років, шукає роботу 
сторожа, охоронця т. 0675997320

 Хлопець  ● шукає роботу вантажника, 
різноробочого, підсобника, о / р в 
будує. від. робіт т. 0977031834

 Хлопець,  ● шукає роботу з щоден-
ною оплатою, можна нічні зміни т. 
0931496787

 Шукаю  ● роботу водія т. 
0960290228

 Чоловік  ● без ш / з, шукає роботу 
будівельника-обробника або 
різноробочого, о / р т. 0689090440, 
0990923312

 Чоловік  ● без ш/з, 53 роки, терміново 
шукає роботу сторожа, охоронця т. 
0667491467

 Чоловік  ● шукає підробіток або разо-

домробітниці, можна цілодобово 
т. 0731605250

 Жінка  ● 59 років шукає роботу няні, 
можна цілодобово т. 0990781877

 Жінка  ● 59 років, шукає роботу 
доглядальниці, можна цілодобово 
т. 0930693090

 Жінка  ● 59 років, шукає роботу, д / 
р в торгівлі т. 0679022653

 Жінка  ● 62 роки, шукає роботу 
доглядальниці, о / р 19 років т. 
0508893820

 Жінка  ● без ш / з, шукає робо-
ту, порядна, гарант. вар. т. 
0969988650

 Жінка  ● пенсіонер, шукає робо-
ту доглядальниці, Пр берег т. 
0990623109

 Жінка  ● терміново шукає роботу 
інспектора кадрів, адміністратора, 
менеджера і ін. Т. 0935028202, 
0509304232

 Жінка  ● шукає роботу доглядальниці, 
можл. цілодобово т. 0983779211

 Жінка  ● шукає роботу доглядальниці, 
о / р 13 років т. (061) 427985 
0668027784, 0682845307

 Жінка  ● шукає роботу доглядальниці, 
о / р, графік роботи будь-якої т. 
0952530772

 Зубний  ● технік шукає роботу, можл. 
помічника т. 0977027742

 Маляр  ● – штукатур шукає роботу в 
лад фірмі або бригаді: штукатурка, 
шпаклівка, фарбування, шпалери 
т. 0671072505

 Медсестра  ● пенсінорка, шукає робо-
ту з проживанням т. 0954842049

 Медсестра  ● шукає роботу 
доглядальниці, о / р вміння готу-
вати, рекомендації, порядність т. 
0959333574

 Молода  ● людина 39 років, без ш / 
з, кат. В, о / р в охороні, масажист, 
шукає роботу з офіц. оформлений., з 
/ п від 4000 грн, т. 0689002922

Інвалід  ● 2 групи шукає роботу на 
дому т. 0990291479

 Інженер  ● шляхів сполучення, 
будівельник, шукає роботу, знання 
геодезії т. 0685896278

 Акумуляторник  ● з о / р, шукає пост. 
роботу т. 0672792472

 Бухгалтер  ● шукає роботу, стаж 30р., 
1С7, 8 т. 0680696774

 Бухгалтер,  ● д / р общепит, торгівля, 
послуги, ФОП, шукає роботу т. 
0637543155

 Водій  ● з авто пікап, шукає роботу 
т. 0509054738

 Водій  ● з власним мікроавтобусом 
шукає будь-яку роботу т. 
0679883928

 Водій  ● проф, шукає пост. роботу т. 
0633014007

 Водій,  ● охоронець шукає роботу т. 
0662344007

 Дівчина  ● шукає будь-яку робо-
ту, терміново, розгляну будь-які 
варіанти, цілодобово, крім інтиму 
0668372469

 Дівчина  ● шукає роботу т. 
0931254231

 Жінка  ● 40 років шукає роботу на 
неповний робочий тиждень приби-
ральницею т.

0989021962 ●

 Жінка  ● 40 років, шукає роботу 
доглядальниці, будь-який графік 
работі, о / р є т. 0983573502

 Жінка  ● 43 роки, шукає роботу бари-
ста т. 0671213123

 Жінка  ● 54 роки, шукає роботу 
прибиральниці т. 0976654915

 Жінка  ● 57 років, шукає роботу 
чергової, прибиральниці, сторожа, 
ваші пропозиції т. 0980205225

 Жінка  ● 58 років, кухар-універсал 
4 розряд, 14 років досвіду, шукає 
роботу т. 0660114600

 Жінка  ● 59 років шукає роботу 

 Шукаю  ● роботу няні, домробітниці, 
прибиральниці та ін. На неповний 
робочий день т. (061) 2360367

 Шукаю  ● роботу оператором-
касиром, диспетчером колл-центру 
т. 0933256858

 Шукаю  ● роботу охоронця, о / р 4 
роки, сантехніка 5 розряд, о / р 16 
років т. 0962938127

 Шукаю  ● роботу охоронця, сторо-
жа, двірника т. 0688032527, 
0661096091

 Шукаю  ● роботу по роздачі реклам-
них листівок, візитних карток 
в приват. предпіятія м. Жовті 
води, П'ятихатки, Кривий Ріг т. 
0975772372

 Шукаю  ● роботу підсобника, 
різноробочого т. 0965016394

 Шукаю  ● роботу підсобника, 
різноробочого т. 0953312434

 Шукаю  ● роботу підсобника, 
різноробочого, о / р, без ш / з, 
терміново. Чоловік 30 років т. 
0970435434

 Шукаю  ● роботу чергової, консьєржа 
т. 0987093323

 Шукаю  ● роботу, коваль 5 р, 
різноробочий, чоловік 44 року т. 
0639364258

 Шукаю  ● роботу, кур'єра, вантажни-
ка, юриста, єкспедітора, двірника 
і. 0631081432

 Шукаю  ● роботу, на повну зайнятість, 
зі щоденною або щотижневою опла-
тою т. 0978398980

ву роботу т. 0988797000

 Чоловік,  ● 57 років шукає робо-
ту сторожа, охоронця, без ш / з, 
великий досвід т. 0671496891, 
0957314614

 Шукаю  ● пост. раб. землеко-
па, бетонника, покрівельника т. 
0667101476

 Шукаю  ● роботу вантажника, 
експедитора або охоронця т. 
0667101476

 Хлопець  ● 38 років, шукає роботу з 
щоденною оплатою, можна нічні 
зміни т. 0638565656

 Шукаю  ● роботу вантажника, 
підсобника, з щоденною оплатою 
т. 0509304219

 Шукаю  ● роботу диспетчера в 
автопідприємстві т. 0957987423

 Шукаю  ● роботу доглядальниці з 
проживанням т. 0660311043

 Шукаю  ● роботу доглядальниці 
можна вахта, досвід 5 років, добра і 
ісполнітельтная т. 0967315642

 Шукаю  ● роботу доглядальниці пого-
динно, подобово з проживанням, о 
/ р великий т. 0965363059

 Шукаю  ● роботу доглядальниці т. 
0994715784

 Шукаю  ● роботу доглядальниці 
терміново, подобово або погодинно, 
великий д / р, порядність. гарант т. 
0957987423

 Шукаю  ● роботу зварюваль-
ника, різьбяра, підсобника т. 
0974729049

 Шукаю  ● роботу кухаря, помічника 
кухаря т. 0965819721
 Шукаю роботу на ПК, чоловік,  ●
31 років, без о / р, освіта се-
редня. Навички роботи з ПК на 
уровне пользователя. Розгляну 
всі варіанти т. 0676838165, 
0955716781

 Шукаю  ● роботу няні, доглядальниці, 
вихователь з 25-річним стажем, 
добра, порядна т. 0992974490
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 Інспектор  ● з кадрів т.0961919474

 Диспетчер-логіст  ● (знання іноземної 
мови) т.0961919474

 Експедитор  ● т.0961919474

 Менеджер  ● з продажу 
т.0961919474

 Менеджер-секретар  ● в агентство 

нерухомості, 0685253636

 Оператор  ● ПК т.0961919474

 Робітник  ● з комплексного обслуго-

вування т.0961919474

Бізнес персонал

Торгівля
 Кухар  ● т.0961919474

 Продавець  ● консультант еліт.косме-
тики, грам. мова, в / о, постійна 
робота, т.0965650458

 Продавець  ● продовольчих товарів 
т.0961919474

Освіта
 Вчитель-дефектолог  ●
т.0961919474

ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Менеджери
 Менеджер  ● з продажу автомобілів 
т.0676120671

вакансії Мелітополя

 Електрогазозварник  ●

т.0961919474

 Енергетик  ● т.0961919474

Ветеринар,  ● доярки і скотарі. 
Житлом забезпечимо т.0677067770, 
0997129077

 Електрик  ● т.0961919474

 Завідувач  ● лабораторії 
електротехніки т.0961919474

 Контролер  ● ВТК т.0676138354

 Контролер  ● з якості т.0961919474

 Майстер  ● цеху т.0961919474

 Менеджер  ● з продажу 
меблевої фурнітури, знання 1-С, 
т.0676136720

 Менеджер  ● по обладнанню, знання 
1С. тел . 0676136720

 Механік  ● (ремонт мед. обладнання) 
т.0961919474

 Оператор  ● лінії розлива 
т.0961919474

 Оператор  ● на розкрій ДСП, ДВП, 
0676136720

 Оператори  ● / учні операторів 
промислових ліній т.0676138354

 Оператори  ● / учні, Операторів токар-
них верстатів з ЧПУ т.0676138354

 Плазморезчік  ● т.0680794992

 Сборщик  ● мебели з досвідом роботи. 
т.0676136720

 Сварщик-слесарь.  ● Дзвонити: з 8 
до 16 год. т.0671044300

 Слюсар  ● з ремонту верстатів 
т.0676138354

 Слюсар  ● механо-складальних робіт 
з вмінням працювати на зварюваль-
ному п / автоматі, т.0679535848

 Слюсар,  ● інженер КиПА 
т.0684089523

 Слюсар-електрик  ● з ремонту 
технологічного устаткування 
т.0961919474

 Слюсар-ремонтник  ● зізнанням 
вантажопідйомних механізмів. 
т.0684089523

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

 Слюсар-інструментальник  ● (лекаль-
ник) т.0985085490

 Тесляр  ● т.0961919474

 Токар  ● на напівавтомат 
т.0676138354

 Токар-універсал  ● т.0676138354

 Токарь  ● универсал (ремонтний цех) 
т.0684089523

 Токарі-автоматники  ●
т.0676138354

 Установник,  ● т.0671044300

Спеціалісти

Інженерно-
технічний 
персонал

 Інженер-механік  ● т.0961919474

 Конструктор  ● зізнанням програм 
Компас іSolidworks. т.0676192995
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Керівники
 Заст.головного  ● механіка 
т.0961919474

 Начальник  ● інструментального бюро 
т.0961919474

Фінанси
 Бухгалтер  ● НДС т.0961919474

 Оператор  ● плазмовоїрізки 
т.0676138354

 Прибиральник  ● т.0961919474

 Різноробочий.  ● Дзвонити: з 8 до 16 
год. т.0671044300

 Різноробочі  ● т.0676138354

 Тесляр  ● т.0961919474

 Шліфувальник  ● на болгарку. Дзво-
нити: з 8 до 16 год. т.0671044300

Робочі спеціальності

Транспорт 
та автобізнес

 Водій  ● кат.В, С. т.0961919474

 Водій  ● навантажувача 
т.0961919474

 Водії  ● кат В, С, Е, т.426964, 
0974597823

 Експедитор  ● т.0961919474

ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

 Карщик-водій.  ● Робота в країнах 
Європи, т.0969270637

 Майстер  ● по ремонту комп. крісла, 
т.0974505400

 Менеджер  ● з продажу, т.0676138354, 
440773

 Менеджер  ● з реклами, 
т.0975910306

 Менеджер-секретар  ● в агентство 
нерухомості, 0685253636

 Монтажний  ● робітник в цех та 
ін. Робота в країнах Європи, 
т.0969270637

 Оператор  ● плазм. різання, 
т.0676138354, 440773

 Охоронець,  ● т.0676138354, 
440773

 Пакувальник.  ● Робота в 
країнахЄвропи, т.0969270637

 Сканувальнік  ● штрих-коду. Робота в 
країнахЄвропи, т.0969270637

 Слюсар  ● по рем. а / м, т.426964, 
0974597823

 Столяр-Мебляр.  ● Робота в 
країнахЄвропи, т.0969270637

 Художник  ● портретист.Дзвонити: з 
8 до 16 год. т.0671044300

Терміново потрібні

 Офіційна  ● робота (Польща, Чехія, 
Ізраїль, Болгарія, Ізраїль, Німеччина) 
т.0506490471

 Приймальник  ● товару. Работа в 
странах Европы, т.0969270637

 Робота  ● за кордоном. Поль-
ща, Чехія, Словакія, Германія, 
країниприбалтики, робимовізи, 
т.0990262092, 0987418836

Робота 
за кордоном

вакансії Мелітополя

 Жін.,  ● 50л, прибиранняприміщень, 

т. 0988518127

 Жін.  ● 57л., догляд за 

літньоюлюдиною, т. 0965984692

Шукаю роботу
 Водитель  ● + микроавтобус пассаж 
т. 0972274687

 Водій  ● + авто ВАЗ-2102, т. 
0685245317

 Водій  ● з авто ваз-2102, 200грн / 
день, 0983782465

 Водій  ● з личн. Легковим авто, т. 
0987164014

 Водій  ● кат. В, з, досвід, т. 
0978379790

 Водій  ● т-4 універсал + причіп, т. 
0675900851

 Догляд  ● за літніми людьми, т. 
0983765518

 Доглядальниця  ● з проживанням, 
досвід, 0689081411

 Доглядальниця  ● з проживанням, т. 
0983026149

 Доглядальниця,  ● досвідроботи, т. 
0962037769

 Додивлюся  ● за житло, 
0969982524

 Економіст,  ● аналітик, 0676093396

 Жін,  ● 51г, доп. заробіток, 
0682809220

 Жін.  ● 57л., будь-яка, непов. 
робочий день абопогодинно, т. 
0965984692

 Жін.  ● 57л., відповідальна без 
шкідливихзвичок, постійну, 
0984950228

 Жін.,  ● 55років, медпрацівник, 
0680688269

 Жін.,  ● будь-яку, однієї-двохдіб, 
добу-троє, т. 0960296195 Тетяна

 Жін.,  ● вчитель, за профілем, 
0969057846

 Каменщик,  ● т. 0682762090

 Керівник,  ● о / р, т. (0619)444524

 Кухарка,  ● домробітниця, т. 
0671969978

 Маляр,  ● оплата щодня, т. 
0967882382

 Молод.  ● чол. 35років, будь-яку, т. 
0682403099

 Няня  ● досвід з немовлятами, 
0972293284

 Охоронець,  ● т. 0686428543

 Продавець,  ● 40років, т. 
0689785758

 Жін.,  ● 42года, з л / а, 0679773380

 Роботу  ● охоронника, т. 
0931217440

 Різноробочий,  ● оплачуєтьсящодня, 
т. 0967882382

 Різноробочий,  ● т. 0962136547

 Сторож,  ● охоронець, о / р, без ш / з, 
т. 0959010652

 Сімейна  ● пара 50 р., д / р 15 років, 
помічники по господарству на базу 
відпочинку, 0988122108

 Чол.  ● 40років, т. 0686428543

 Чол.  ● 45л., охоронець, т. 
0968459917

 Чол.  ● 47л., Завгосп, тех. працівник, 
досвід, офіційно, т. 0969244722

 Чол.  ● 60л охоронець / сторож з д / 
р, 0960766939

 Чол.,  ● 40 років, без ш / з, т. 
0966399860

 Чол.,  ● 47років, т. 0965059160

 Чол.,  ● 55років, водій, в, с, д, е, без 
ш / з, 0963306500

 Чол.,  ● 57л., Сторож, охоронець без 
ш / з, без физич. Навантажень, т. 
0976048254

 Чол.,  ● Люб. Фіз. Раб., Різн. Профілю, 
щодня, т. 0967882382

 Чоловік,  ● 42г, водійк. В, помічник, 
подсобник, оплата щодня, т. 
0973392031

 Чоловік,  ● 50л, веч. Час після 17. 00, 
т. 0966132639

00-24  ● вантажники, різноробочі, 
вантажоперевезення, вивізсміття 
т. 0671188881

 1 і  ● більшеосіб для люб. раб., т. 
0981948308

 1 і  ● більшеосіб, виконають будь-яку 
фіз. работу, т. 0974019722

 1 і  ● більшечол. виконан. люб. раб., 
т. 0963332139

 1-10  ● чол. виконан. будь-якіроботи, 
т. 0682762225

 1-10  ● чол. люб. фіз. робота, т. 
0985546322

 1-15  ● чоловік, виконають робо-
ту будь-якоїскладності, т. 
0962488188

 Інвалід  ● 3гр., 35л., т. 0987970888

 Інструктор  ● з водіння авто, т. 
0677729058

 Будівельник,  ● т. 0673660407

 Бухгалтер  ● на удаленку, т. 
0680848274

 Бухгалтер,  ● усівидиоподаткування, 
ооо, чп, т. 0680570321

 Вантажник,  ● оплачується. Щодня, 
т. 0967882382

 Виконаємо  ● будь-якіфіз. работи, т. 
0684975422

 Охоронник  ● (людина з інвалідністю) 
т.0961919474

Послуги
охоронця
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вакансії Запорізької області

ПРИМОРСЬКИЙ
 Терміново  ● потрібно 2-3 дівчини для 
роботи менеджером. 18-35 років. В 
інтернет-магазин сумок, аксесуарів, 
декоративної косметики та лінійки 
вітамінів т.380 095 8073471

РОЗОВСЬКИЙ
Менеджер  ● (управитель) в 
роздрібній торгівлі побутовими та 
непродовольчими товарами, з/п 
4773 грн. т. (066) 7725750

 Підсобний  ● робітник, з/п 5000 грн. 
(06162) 99410

 Спеціаліст  ● державної служби 
(місцевого самоврядування) , з/п 
7000 грн. т. (06162) 97478

 Тракторист-машиніст  ●
сільськогосподарського 
(лісогосподарського) виробництва, 
з/п 5500 грн. т. (06162) 99410

 ОРІХІВСЬКИЙ
 Широкі  ● перспективи професійного 
та кар'єрного росту, стабільний 
високий дохід, можливість корпо-
ративного навчання. Вимоги до 
кандидатів: висока мотивація 
в розвитку кар'єри, освіта не 
нижче середнього, активність, 
стресостійкість, комунікабельність, 
емоційна стійкість. 0935822857 
Валентина

 НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ
 Робота  ● для серйозних жінок, 
бажаючих заробляти гроші і БМіМ 
розпоряджатися своїм часом. 
Заробітна плата від 7000 грн і 
вище, залежно від витраченого часу, 
власних зусиль і Вашого бажан-
ня. Безкоштовний курс навчання. 
Графік роботи вибираєте Ви самі! 
Подробиці по вайбер 095 003 14 
75 Олександра

 ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ
 Запрошуємо  ● на роботу водія 
кат.»С», «Е», тракториста, автос-
люсаря т.0508692030

 Запрошуємо  ● на роботу водія на 
вантажний автомобіль із причепом 
т.0506652422

 Підприємству  ● потрібні: – штукатури, 
– пліточнікі, – фасадчікі, – кафельщікі, 
з досвідом роботи і можливістю 
виїзду у відрядження (Токмак, 
Кирилівка, Орєхов) . Заробітна 
плата договірна. За додатковою 
інформацією звертатися за тел. 
0661000144, 0981000144

 МИХАЙЛІВСЬКИЙ
 Потрібні  ● робочі (чоловіки) 
в олійницю, з / п висока 
т.0976677945

 Роботу  ● з прибирання квартир, 
будинків, розклеювання реклами 
та ін. т.0662263820

 Шукаю  ● роботу, водій категорій В, С, 
Д. стаж 25 років т.0956095865

 Роботу  ● по догляду за людьми похи-
лого віку т.0662263820

 Шукаю  ● роботу водієм катагории 
«В» т.050 506 0719

 БЕРДЯНСЬКИЙ
 Нафтохімічне  ● підприємство «Azmol-
British Petrochemicals», лідер у 
виробництві мастильних матеріалів, 

КАМ'ЯНСЬКО 
ДНІПРОВСЬКИЙ

 Требуются  ● люди для работы в 
теплицах, село Водяное. Жилье 
предоставляем! Все вопросы по 
телефону 0666149754

Потрібні  ● різноробочі та пастухи 
на ферму. Проживання. Оплата 
доїзду. Достойна з/п. Львівська обл. 
т.0680824731, 0972758396

 Будь-яку  ● роботу або підробіток 
т.0660978521

 Домробітницю  ● т.0956076928

с обучением т.0676180418

 В продуктовый  ● магазин треб. 
продавец, верхняя часть города 
т.0994438388

 Водитель  ● с личным авто в такси 
«Люкс» без вступительных, оборуд. 
выдаётся, график по согласованию 
т. (01653) 23024, 0992490969

 На  ● предприятие требуются весов-
щицы, знание компьютера обяза-
тельно т.0505067678

 Заведующий  ● зерновой лаборатори-
ей. Высшее образование, опыт рабо-
ты, знание нормативно-правовой 
базы т.0676195550

 ПРИАЗОВСЬКИЙ
 Листоноша  ● т.22446, 0978944618

Продавець  ● в продуктовий магазин 
«Родзинка» т.0974009098

Різноробочий  ● т.0977422920

Різноробочий  ● т.0983278712

Вантажники  ● т.0975998228

Водій  ● кат.»Е» т.0676643567

Свинарка,  ● з / п від 7000 грн. 
т.0979835691

Люди  ● на зелень т.0968299602

 Підробіток  ● в балаганах 
т.0955841201

 Робота  ● в балаганах або по госпо-
дарству, сімейна пара. Можливо з 
проживанням т.0990244382

 Роботу  ● доглядальниці 
т.0500371612

 Роботу  ● з прибирання квартир та 
офісів т.0957679185

 Роботу  ● з прибирання квартир та 
офісів, по вихідних і святах; по 
догляду за людьми похилого, з д / р, 
по вихідних і святах т.0662263820

запрошує на роботу офіс-менеджера, 
1С т.+380504504220

 АН  ● «Сделка» приглашает на 
обучение, а потом в команду для 
работы риелтором т.0679535300, 
0994231158

 В мебельный  ● цех на постоянную 
работу треб. Молодые люди с 
обучением т.0676180418

 На  ● постоянную работу треб. грузчик 
– разнорабочий т.0950179057

 В мебельный  ● цех на постоянную 
работу требуется столяр, распи-
ловщик ДСП, обивщик, возможно 

 Зерновому  ● комплексу на постоян-
ную работу требуется кладовщик. 
Работа круглосуточная, о/р привет-
ствуется т.0997820727, пн-пт с 9-00 
до 17-00

 Продавец  ● мебельной фурнитуры 
т.0669046460

 Люди  ● в стеклоцех на сорти-
ровку бутылки т.0950179057, 
0675677664

 Молодые,  ● энергичные люди для 
работы в сфере недвижимости, 
желательно с в/о, о/р не обязателен 
т.0978501514, 0994710464

 На  ● постоянную работу треб автос-
лесарь, автоэлектрик – диагност 
с опытом работы т.0504546236, с 
8-00 до 17-00

 На  ● постоянную работу треб. 
Продавец в отдел химии и прода-
вец рыбной гастрономии, грузчик 
т.0506140188

 На  ● работу в такси треб. водитель с 
опытом работы т.0975127920

 На  ● строительство в пригород г. 
Киева требуются: каменщики з/п 
от 450 грн/куб. м, разнорабочие 
з/п 450 грн. /день. Предоставляем 
жильё т.0505108321

 Охранники.  ● Срочно! График рабо-
ты – вахта. З/п своевременная 
т.0661110640, 0674466436

 Предприятие  ● приглашает на работу 
бухгалтера со знанием 1С, юриста 
т.0504527114

 Продавец  ● в промтоварный магазин, 
центр города т.0951242360

 Продавец  ● на постоянную работу 
в продуктовый магазин. Колония, 
ул. Баха, 42, время с 8-00 до 22-00, 
желательно проживание в этом 
районе т.0503229560

 Продавцы,  ● уборщица на постоянную 
работу т.0661827249, 0500471420

 Рзнорабочие,  ● универсалы, фасад-
чики, бетонщики т.0992453055

 Тракторист  ● с о/р на импортном 
экскаваторе-погрузчике. Оплата 
сдельная т.0509033479

 ПОЛОГІВСЬКИЙ
Требуется  ● водитель на молоковоз 
т.0507009069

 Требуется  ● женщина для работы 
на дому. Оплата ежедневная 
т.0996086094, 0509635019

 Требуется  ● менеджер для работы 
в офисе, знание ПК обязательно 
т.0664738933

 В ресторан  ● «Корона» срочно требу-
ются официанты. Предоставляем 
своевременную оплату труда, 
питание, комфортные условия для 
работы, официальное трудоустрой-
ство. Детальная информация по 
т.0958590464

 В супермаркет  ● «Яблоко» (Пологи 
5) требуется кассир, гастрономист 
т.0506814424

 Вакансия  ● в г. Пологи – продавец 
продовольственных товаров, график 
неделя через неделю, стабильная 
з/п 2 раза в месяц без задер-
жек, оплачиваемая стажировка 
т.0668761103

 Запрошуємо  ● на постійну роботу 
водія, категорії С, Д, Е Телефон 
для довідок т, 0504560292

 На  ● постоянное место работы 
требуется водитель категории В, 
С; рабочий-разнорабочий; оператор 
экскаватора (с опытом работы на 
импортной технике) , бухгалтер 
т.0667978726, 0969100730

 На  ● постоянную работу требу-
ется механизатор т.0504200065, 
0675625464

 Охранники,  ● срочно! г/р – вахта, 
з/п своевременно т.0661110640, 
0674466436

 Потрібний  ● сторож (жінка) 
т.099055577

 Требуется  ● водитель на КАМАЗ 
с прицепом. Оплата высокая 
т.0952552578

 Требуется  ● продавец в «Омега» 
(продукты питания) т.0952528782

 Требуется  ● работник по ремонту 
крыши, Пологи-5 т.0667475647

 Требуются  ● люди для работы в 
охране вахтовым методом. Без 
судимостей. Вахта. З/п от 9600 грн/
месс т.0997491444, 0734240649, 
0501034629

 Требуются  ● разнорабочие, операто-
ры маслоцеха т.0997703554

 Шиномонтажник,  ● повар, бармен 
т.0669585888

ВАСИЛІВСЬКИЙ
ООО  ● «Прометей Транс» (элеватор 
г.Васильевка), требуются: разнора-
бочие:, электрик, весовщик (девуш-
ка, женщина), техник-технолог т. 
0503244907, 0503856874

Охранники.  ● Срочно!, график 
работы - вахта. з/п своевременно 
т. 0661110640, 0674466436

Охоронна  ● фірма проводить набір 
працівників (чоловіків та жінок) на 
вакансію охоронника, начальника 
охорони. Висока заробітня плата. 
Проживання за рахунок фірми т. 
0687178174, 0993925984

ВАКАНСІЇ В РАЙОНАХ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальні пропозиції роботодавців Запорізької області
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ПрАТ  ● «ЗАПОРІЗЬКЕ АВТОТРАН-
СПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 12329», 
водій автотранспортних засобів, 
з/п 13 000,00 грн., здійснює 
доставку жителів міста до місця 
роботи на великі підприємства; 
дотримується визначеного марш-
руту та розкладу руху автобуса. 
Мати посвідчення категорії Д. 
Досвід роботи на автобусах великої 
місткості (MAN, Mersedes, HEMAH, 
НефАЗ). Зобов'язаний розбиратися 
в технічних характеристиках автобу-
са,  а також при необхідності уміти 
визначати і усувати поломки, вста-
новлювати запасні частини. Попе-
редня домовленість про співбесіду 
за телефоном (061)2220893-Марина 
Олександрівна. Запорізька область, 
Запоріжжя, Заводський, вул. 
Південе шосе, 66

КОНЦЕРН  ● «МІСЬКІ ТЕПЛОВІ 
МЕРЕЖІ». Електрогазозварник, з/п 
12 000,00 грн. Наявність посвідчення 
обов'язково. Повинен знати: Прави-
ла атестації електрогазозварників, 
Правила безпеки систем газопоста-
чання в Україні, Правила устрою 
та безпечної експлуатації сосудів, 
працюючих під тиском; знати 
основні закони електротехніки у 
межах виконуємої роботи; читати 
креслення складних конструкцій. 
Попередня домовленість за теле-
фоном (061)2222262. Зупинка транс-
порту «Вулиця Нижньодніпровська» 

- маршрутні таксі №63, 92, 67, 90, 54.  
Виконувати ручне, дугове, плаз-
мове і газове зварювання склад-
них деталей, вузлів, конструкцій 
і трубопроводів з різних видів 
металів та сплавів, призначе-
них для роботи з динамічними і 
вібраційними навантаженнями і 
під тиском; виконувати кислородне 
різання металів під водою; вико-
нувати ручне дугове зварювання 
апаратів, вузлів та конструкцій 
у всіх просторових положеннях 
зварного шва.  Запорізька область, 
Запоріжжя, Вознесенівський, бул. 
Гвардійський,137

ПРАТ  ● «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ», елек-
тромонтер з ремонту та обслуго-
вування електроустаткування з/п 
11 000,00 грн. На підприємстві 
діє надання пільгових путівок на 
базу відпочинку та у санаторій-
профілакторій, а також надання 
централізованої пільгової достав-
ки автобусом у райони міста. 
Попередня домовленість  про 

співбесіду за телефоном (061)222-
38-92. Зупинка транспорту: Завод 
«Дніпроспецсталь» - трамвай №3, 
12 , або маршрутне таксі №19. 
здійснює ремонт та обслугову-
вання промислового устаткуван-
ня у підрозділах підприємства. 
т. (061)2223898,  (061)2834313, 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Заводський, МСП-730, вул. Південне 
шосе, 81

ДЕРЖАВНЕ  ● ПIДПРИЄМСТВО 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД 
«МІГРЕМОНТ», інженер-конструктор, 
з/п 11 942,00 грн. Виконувати 
обов'язки інженера-конструктора 1 
категорії. Попередня домовленість 
за телефоном (061)7873253. 
Контролює, аналізує, оцінює стан 
справ, забезпечує координацію та 
методичне керівництво на певній 
ділянці одного з напрямів роботи 
(061)7873084,  Запорізька область, 
Запоріжжя, Шевченківський, 
Військбуд 124

ТОВАРИСТВО  ● З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«МОКРЯНСЬКИЙ КАМ'ЯНИЙ 
КАР'ЄР №3», машиніст автовишки 
та автогідропідіймача, з/п 11 тис.грн. 
Попередня домовленість по телефо-
ну (061)2705492. Керує автовишкою 
для підіймання людей на висоту, що 
виконують роботи. т. (061)2878128, 
0503229884 Запорізька область, 
Запоріжжя, Шевченківський, сел.
Будівельників, 1

ТОВ  ● «СПІВДРУЖНІСТЬ АВІА БУД», 
муляр , з/п 10 000,00 грн. Дотри-
мання правил і норм охорони праці, 
техніки безпеки і пртипожежного 
захисту. Звертатись за адресою : м. 
Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 
42а. З приводу співбесіди 
обов»язково телефонувати за номе-
ром:  (061)7205056. Виконує роботи 
під час кладки та ремонту кам»яних 
конструкцій будов, мостів, промис-
лових і гідротехнічних споруд: клад-
ка простих стін з цегли та дрібних 
блоків під штукатурку або розшивку 
швів одночасно з кладкою, заповню-
вання каркасних стін; улаштовуван-
ня фундаментів з бутового каменю 
та цегляної щебінки під заливку, 
цементної стяжки горизонтальної 
гідроізоляції фундаментів рулонни-
ми матеріалами; закладання цеглою 
та бетоном борозен, гнізд й отворів, 
пробивання прорізів у цегляних та 

бутових стінах, Запорізька область, 
Запоріжжя, Шевченківський, вул.
Моторобудівників 42-а

ПРАТ  ● «ЗАПОРІЖСКЛОФЛЮС», 
начальник відділу охорони 
навколишнього середовища 10 
тис. грн. Попередня домовленість 
про співбесіду за телефоном 
(061)2397062. Ведення документації 
по природоохоронному законо-
давству; дотримання повітря-
охоронного законодавства; відві-
дання засідань в організаціях; прий-
має участь у розробці інвентаризації 
джерел викидань. т. (061)2397062, 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Заводський, Диагональна 2

ПРИВАТНЕ  ● ПІДПРИЄМСТВО 
«НОРМА РТИ», оброблювач дета-
лей, напівфабрикатів та виробів 10 
000,00 грн. Обов'язкова попередня 
домовленість на співбесіду за теле-
фоном (0612) 632974 з 09.00 до 16.00. 
Підйом, переміщення продукції 
вагою 25 кг. Обробка деталей та 
виробів з наступним натиранням, 
загиблою країв. (0612) 632974; 
0676199971 Запорізька область, 
Запоріжжя, Олександрівський, вул. 
Українська, буд.52

ТОВАРИСТВО  ● З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЕРУЮЧА 
КОМПАНІЯ «ГЛАСІС». Покрівельник 
будівельний з/п 10 000,00 грн. Попе-
редня домовленість про співбесіду 
за телефоном  0984257100. Виконує 
складні роботи під час улаштовуван-
ня та ремонту рулонних покрівель 
і покрівель із штучних матеріалів. 
т.0968645709. Запорізька область, 
Запоріжжя, Олександрівський, вул. 
Святого миколая, 14

ЗАПОРІЗЬКА  ● ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЄВРОКОМУНСЕРВІС»,  слюсар-
сантехнік, з/п 12 500,00 грн. 
Повинен знати: будову й способи 
ремонту різних санітарно-технічних 
трубопровідних систем;    уста-
новлення дефектних місць під 
час випробування трубопроводів. 
Обов'язково попередня домовленість 
на співбесіду за тел. (067) 6420807 
з 8.00 до 17.00 (Вікторія). 
Виконання робіт з ремонту 
водопровідних мереж, виконання 
ремонту каналізаційної мережі. 
т.0676420807, Запорізька область, 
Запоріжжя, Олександрівський, вул. 
Олександрівська, 53

ВАКАНСІЇ
Пропозиції Центру Зайнятості в м. Запоріжжя

 Водители  ● кат.Д требуются для 
работы на маршрутах г. Киева. З/п 
1500 грн в день. Жилье т.0665215397, 
0676000161 *ПРИМІТКА

 Офіційне  ● працевлаштування (Поль-
ща, Чехія) . Будівництво, зварюваль-
ники, токарі. фрезерувальники, водії, 
готелі, ресторани, догляд, фабри-
ки, заводи. Відкриття віз (робоча, 
шенген, Воєводська) л. АВ585242, 
МСПУ, 24. 09. 12 т.0676705141, 
0508316355 *ПРИМІТКА

 Работа.  ● Разноорабочие и пастухи 
на ферму. Проживание. Оплата 
доезда. Достойная з/п. Львовская 
обл. т.0972758396 *ПРИМІТКА

 Робота  ● в Польщі. Чоловіки: арма-
турники 17-22 зл/год, пакування 
пончиків 13-14 зл/год, заводи 
13-15 зл/год; електрики на будові 
18 зл/год, столяри від 16 зл/год, 
сантехніки 20 зл/год, оббив. меблів 
16-18 зл/год, далекобійники від 
60 євро/день, піцайоло від 15 зл/

год, зварники від 20 зл/год;на 
будівн-во 17-22 зл/год і ін. Жінки: 
прац. на кухню 12-14 зл/год, швеї 
13-15 зл/год. Робота в Чехії і візова 
підтримка. Страхування, анкети, 
запрош., консультації, пасажир. 
перевез. http://polandpraca-ua. com 
Ліц. мінсоцполітики №540 від 19. 
04. 2018 т.0689253913, 0672582935, 
09695 99860 Viber, 09992 06 710 
Viber. *ПРИМІТКА

ОГОЛОШЕННЯ
Інших регіонів України

ПРО ГАЗЕТУ
Актуальні ціни на розміщення реклами
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