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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

Торгівля
 Для  ● розвитку магазину Терміново 
потрібен продавець з досвідом 
роботи з ковбасою та молочними 
виробами. Район Шевченківський. 
Графік роботи з 8-20. 00Оплата 
при співбесіді. Пишіть 0507316821 
Тільки з ДОСВІДОМ!

 Мережа  ● супермаркетів Сільпо 
запрошує на роботу: Охоронни-
ка; Продавця; Пекаря; Завгоспа; 
Обирайте вакансію на свій смак і 
телефонуйте за вказаними номе-
рами: Шевченківський р-н 099-909-
53-16, 099-923-47-93 Бородинский 
мкр-н 099-923-49-22

 На  ● постійну роботу запрошуємо 
кухарів, помічника кухаря, приби-
ральниць до їдальні. Графік роботи 
5/2, офіційне працевлаштування. 
Деталі за телефоном: 067-619-70-
39 Вікторія

 Потрібен  ● продавець розливно-
го пива. З досвідом роботи у 
даній сфері. Центр містаГрафік 
роботи:8:00-22:00. Тиждень на 
тиждень. Зп за тиждень 3000-
4000 грн Подробиці по телефону 
т.0956130529

 Потрібен  ● реалізатор в закусоч-
ну, в районі Металургів, ФОП. 
Від вас охайність, порядність, 
комунікабельність. Вміння 
спілкуватися із клієнтами. Офіційне 
працевлаштування. т.0970970100

 Потрібний  ● бармен у 
закусочну!Шевченківський район. 
0689950035 Дмитро

 Потрібний  ● бармен!Кафе «Гавань» 
на Пісках! 0662452377

 Суши  ● мастер. Кар'єрне зростання, 
участь у відкриттях нових ресторанів 
у різних містах та країнах. Дружній, 
креативний, завзятий молодий 
колектив профі, які закохані 
у свою справу. Досвід у сфері 
громадського харчування (бажа-
но) . Вміння спілкуватися з різними 
людьми та знаходити спільну мову 
з кожним. Організаторські навички. 
Доброзичливість, інтерес до життя в 
цілому, ресторанної сфери, розвитку 
та росту. Знання ПК на сучасному 
рівні, дуже круто, якщо є досвід 
у Exel, R-Keeper та Iiko (якщо не 
вмієш — то ми із задоволенням 
навчимо!) Т. +380665466285

 Терміново  ● потрібен продавець на 
свіжоморожену продукцію, море-
продукти. Торгувать з купави. 
Локація: Шевченківський район. 
т.0661346846

 Терміново!!Потрібно  ● Баріста а 
відділ чай кави! Бажано з досвідом 
роботи. Без шкідливих звичок ! 
Графік роботи з 7. 30-19. 30 Бабурка 
т.0973663464

 Ти  ● Бармен?Ми шукаємо тебе! Друж-
ний колектив, гідна З/П, харчування 

персоналу, розвезення таксі. Кафе 
Burger Zone на Бородінському мкр. 
Запис на співбесіду за телефоном: 
(096) 102-88-99, (066) 102-88-99

 Торговий  ● представник з авто. графік 
роботи: пн-пт, з 8-00 до 18-00, від 
нас прозора систему нарахуван-
ня зарплати, динамічна роботу 
в великій і стабільній компанії, 
кар'єрне зростання та професійний 
розвиток, систематичне навчання, 
тренінги, підвищення кваліфікації. 
робота в команді професіоналів. 
Функціональні обов’язки:підтримка 
та розвиток існуючої клієнтської 
бази, комплекс робіт з мерчан-
дайзингу, контроль дебіторської 
заборгованості т.38 (067) 540-55-
53

 Требуется  ● продавец в магазин АТБ 
(пески) график 4/4 з/п от 10000 грн, 
ГРУЗЧИК график 4/4 з/п от 11500 
грн, тел. 095-853 94 43

 У зв'язку  ● з розширенням мережі 
Mavra Azia, Food Plaza, Corn House, 
Coffee Art запрошуємо:  реалізатор 
гарячої кукурудзи у склянці (Амстор 
з Перемоги); кухар-гарячник 
(Амстор з Перемоги); прибираль-
ниця (Амстор у Шевченківському 
р-ні); бариста (Осипінківський р-н) 
тел 067 2770459

 У кафе  ● на постійну роботу потрібен 
офіціант та співробітник на миття 

посуду. Телефонуйте за телефоном 
0962131393

 У кафе  ● на постійну роботу потрібні 
офіціанти. Телефонуйте за теле-
фоном 0962131393

 У мережевий  ● магазин побутової 
техніки в Запоріжжі потрібен: 
ПРОДАВЕЦЬ – КОНСУЛЬТАНТ 
ВЕЛИКОЙ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ. 
Висока заробітня плата. Безкош-
товне навчання. Кар'єрний ріст. 
Повний робочий день, п'ятиденка. 
Можна без досвіду роботи, але з 
бажанням вчитися, працювати та 
заробляти! т.097311 4565

 У мережу  ● цілодобових торгових 
точок потрібний реалізатор. Район: 
центр міста + Кічкас, зарпла-
та: ставка + бонуси, деталі за 
т.380978759107

 У ресторані  ● «Трактир біля каміна» 
потрібні офіціанти. Графік 3/3, 
зп-ставка + чайові + % обслуго-
вування банкетів. Т. 0967714055, 
0507655062. Телефонувати з 10:00 
до 21:00

 Фахівець  ● з досвідом роботи у сфері 
торгівлі. т.0664682379

Оголошення з регіонів
 Водії автобуса категорії  �

«Д» потрібні для роботи на 

маршрутах м. Києва. 1500грн/

день. Житло т.0665215397, 

0676000161 *Примітка

 Зварювальник-рихтувальник  �
(навички маляра) потрібен для 
роботи з автобусами «Богдан» 
у м. Києві. З/п 1500грн/день. 
Житло надаємо т.0509003444, 
0676000161 *Примітка

Транспорт та автобізнес
 Автомийник.  ● Вимоги: Досвід робо-
ти, працелюбність, пунктуальність, 
якісне виконання своєї роботи, 
відповідальність, відсутність алко-
гольних та наркотичних залежно-
стей. Заробітна плата – відрядна % 
від виробітку, є фіксована ставка. 
Графік роботи: з 8. 00 до 20. 00. 
Шевченківський район т.095109 
0829

 Водiй  ● категорiї «Д». Робота на 
автобусі (м/а) . Чи не маршрут 
(Доставка співробітників на роботу) . 
Без шкідливих звичок та судимостей. 
Вимоги:гарне ставлення до техніки, 
пунктуальність. Телефонуйте за 
номером+380 66 990 9962

 Потрібен  ● – автослюсар; – сварщик 
на напівавтомат; Вік від 20 – до 45 
років. т.0969255283

 Потібен  ● водій автовишки. Прожи-
вання у м. Запоріжжі;пунктуальність, 
відповідальність, стресостійкість. 
Умови роботи: оформлення 
відповідно до трудового законо-
давства України;гідна заробітна 
плата (від 500 грн. за робочу 
зміну);своєчасна виплата зарплати-
ставка + бонуси. Обов'язки: досвід 
роботи на автовежі;Вік: до 55 років. 
Докладніше по телефону:+38 (050) 
9758805

 В пансіонат  ● для літніх людей, 
потрібні кухар, санітарочка 
з медичною освітою! Робота 
вахтова, Запоріжжя, МаріупольТ. 
380955299018

 В інтернет  ● клуб потрібен охоронець 
та касир. ЗП 6500-10000. Графік 
роботи на добу через дві. Тел. 
068-078-61-31

 Виробництву  ● нестандартних м'яких 
меблів потрібні . Столяр – збирач, 
поролонник – оббивщик. Зарплата 
відрядна, щотижнева. Хортиць-
кий район. Графік із 8-18. Досвід 
роботи є обов'язковим. Можливе 
навчання!!Додаткова інформація 
по телефону 063 707 8800

 Відділення  ● екстреної (невідкладної) 
медичної допомоги Запорізької 
обласної клінічної лікарні шукає 
на роботу медичну сестру. Вимо-
ги:  середньо-спеціальна медична 
освіта, знання ПК на рівні користу-

вача; бажання працювати за фахом. 
0633645770 Катерина.

 Для  ● проведення корпоративних 
занять ЙОГОЙ (5-7 осіб) 2 рази 
на тиждень із 12. 00 до 13. 00 
шукаємо кваліфікованого трене-
ра. Підприємство знаходиться на 
Космосі, приміщення ми надаємо.
Пропозиції чекаю в електронному 
вигляді на пошту olechka_zp@
ukr. net

 У новий  ● затишний, теплий салон 
краси на третьому шевченківському 
потрібно майстра манікюру, перу-
каря, депіляції, масажиста тощо. ! 
За дуже вигідних умов! Тел. 066 
992 80 76

 Шукаю  ● роботу чергової в житлово-
му будинку, офісу, дитсадка, школи. 
Пропозиції за тел. 0984250288

потрібен  ● кахельщик,шпаклівник з 
досвідом роботи т. 0685419943

Спеціалісти
 Потрібні промоутери для  ●

розповсюдження листівок 
т.0663384713

Терміново
потрібні

 Потрібні промоутери для ●
розповсюдження листівок
т.0663384713

Нерухомість
 Здам капітальний гараж  ●

у районі Цирка (кооператив 
Автомобіліст) т.0974486033

Будівельні
 Паркетні  ● роботи і циклювання без 
пилу. Еврошліфовка. Виїзд за місто. 
Тел. 0636966981, 0976556993

Побутові
 Ремонт  ● холодильників на дому, 
всі райони, гарантія. 066-79788-11, 
098-5488004, 099 710 7123

Послуги

 Здам капітальний гараж ●
у районі Цирка (кооператив 
Автомобіліст) т.0974486033

 Водії автобуса категорії �

«Д» потрібні для роботи на

маршрутах м. Києва. 1500грн/

день. Житло т.0665215397, 

0676000161 *Примітка
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ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ

вакансії Запоріжжя

Актуальні пропозиції роботодавців

Шукаю роботу
Аліна 0680384298. Відповім на 
повідомлення в будь-який месен-
джер крім вотсапа.

них випадків, також пишу картини 
під Ваш інтер'єр, роблю дизайн 
інтер'єру, допомагаю в ремонті. 

російська, українська, англійська 
(шкільна програма). Розгляну 
варіанти віддаленої роботи (за 
станом здоров'я) т. 0676838165, 
0955716781

 Чоловік  ● 35 років терміново шукає 
роботу електрозварником. Досвід 
роботи 15 років. Розгляну варіанти 
т. 0934846483

 Чоловік  ● 40 років. Шукаю постійну 
роботу або підробіток. Є авто 
вантажопасажир об'ємом 4 метри 
кубічних, сходи 5 м , , генератор 3. 
2 кв, бензопила та багато елек-
тро інструменту. За пропозиціями 
дзвоніть по т. 0635252502

 Чоловік  ● 43 роки шукає роботу водія 
керівника, офісу, досвід роботи 
персональним водієм у сім'ї. Досвід 
роботи на авто преміум класу. Знан-
ня доріг України та міста, можливе 
відрядження. Писати в особи або 
0933589790.

 Шукаю  ● віддалену роботу або на 
пів дня та зі щоденною оплатою. 
Розгляну всі варіанти. Є досвід у 
кадрах, копірайтингу, тестуванні 
товарів, перекладах, управлінням 
відділу реклами, виведен-
ня з кризи багатьох компаній, 
косметології, прибиранні подобової 
нерухомості навіть після нещас-

 Бригада  ● будівельників шукає робо-
ту. Є свій інструмент. Виконуємо 
роботи: стяжка, штукатурка, гіпс та 
інше. Прошу звертатися за номером 
т. 0672778419

 Доглядальниця  ● шукаю роботу з 
літнім чи хворим. Досвід роботи 
15 років. Т. 0664776452

 Дівчина  ● 18 років, шукаю роботу, є 
досвід роботи баристою, продавцем, 
офіціантом, телефонуйте, розгляну 
будь-які варіанти т. 0684663579

 Жінка  ● 60 років терміново шукає 
роботу охоронцем, сторожем тощо. 
Только на мк рні Павло-Кічкас т. 
0930839054

 Менеджер  ● з підбору персоналу. 
Рекрутер. Чоловік 33 рік, без 
досвіду роботи, навички робо-
ти на ПК впевнений користувач 
. Володіння мовами російська, 
українська, англійська (шкільна 
програма). Розгляну варіанти т. 
0676838165, 0955716781

 Терміново  ● шукаю роботу з графіком 
1/2, 1/3 або з 20:00-8:00. Досвід 
роботи у торгівлі. Розгляну всі 
варіанти. т. 380664617002.

 Чоловік  ● 33 рік, без досвіду роботи, 
освіта середня, навички роботи 
на ПК на рівні користувача, мови 

 Шукаю  ● підробіток (суміщення з 
основною роботою), будь-яку (крім 
Ейвон, оріфлейм, піраміди та інше 
з ними) !!! Можна віддалену ноут-
бук, смартфон. Вища освіта, хімік 
т. 0995324454

 Шукаю  ● підробіток 4-6 годин на 
день, можу доглянути дитину, не 
курю. Вознесенівський район. Т. 066 
78 42 652; 097 96 996 46

 Шукаю  ● підробіток водієм, 3 годи-
ни на день можу на своєму авто 
працювати т. 0636470100

 Шукаю  ● підробіток у вечірній час 
та на вихідні дні, дівчина 37 років, 
можливе підробіток віддалено 
або виставити товар на вітрини . 
Буду рада Вашим пропозиції . т. 
0666065521

 Шукаю  ● підробіток, монтажник реп 
і приладів, сил елементи, джгути, 
Шевченківський Т. 0962525157

 Шукаю  ● разову роботу т. 
0994803316

 Шукаю  ● роботу бажано 
Шевченківський район або поблизу, 
але розгляну будь-які варіанти. 
Дівчина 22 роки. Бажано годинни 
роботи з 8-9 і до 6 максимум. Досвід 
роботи: кілька місяців працювала 
по кухаря. Продавцем. Також у 

дитячому розважальному комплексі 
адміністратором. Не розглядаю 
вакансії, пов'язані з торгівлею. 
0992365064

 Шукаю  ● роботу в магазин риболовлі. 
З досвідом роботи. т 0662066295

 Шукаю  ● роботу заправщик на 
Азс, муж. 45 лет. опыт работы, 
0981233024

 Шукаю  ● роботу зі щоденною опла-
тою, вантажник різноробочий 
0994803316

 Шукаю  ● роботу мені 37років Маю 
досвід роботи в будівельно-
оздоблювальних робіт також 
готовий працювати вантажником, 
різноробом розмальовки інші 
варіанти. т. 0506212855 , 097-703-
18-34.

 Шукаю  ● роботу на виробництві або 
на заводі є досвід роботи на кар'єрі 
гранітному . 380991696981

 Шукаю  ● роботу сторожа, охоронця 
46. лет. Без шкідливих. сусідів. тел 
0930968212

 Шукаю  ● роботу, будь-який 
графік.досвід роботи: продавець 
консультант, касир, менеджер Т. 
380638661514

Робочі спеціальності
обов'язковим. Повна зайнятість. 
Відповідальне ставлення до роботи. 
Виробництво знаходиться на вул. 
Електрозаводська, зуп. транспорту 
«ЗСТО» (правий берег) . Офіційне 
працевлаштування, випробувальний 
термін, що оплачується. Виплата 
зарплати регулярна, можливий 
перегляд за підсумками роботи, 
оплата у вихідні дні оплачується 
у подвійному розмірі, переробка 
у полуторному, а також премія. 
Графік роботи з 07:00-15:30, також 
набираємо на другу зміну з 15:30-
22:00 Т. +380506708334

 У бригаду  ● на роботу потрібні 
майстри (шпаклівка кахель штука-
турка та інше. т.099-971-38-32

 У будівельно-монтажну  ● організацію 
потрібен кранівник для роботи на 
автокрані. Заробітна плата від 
15000 грн. на місяць. Телефонуйте 
067 611 0598

 У зв'язку  ● з розширенням брига-
ди на постійну роботу потрібен 
робітник для виготовлення 
дерев'яних каркасів на вантаж 
клієнта. Графік роботи з ПН-ПТ + 
(гнучкий граіфік) . Заробітна плата 
відрядна від куба готової продукції 
від 10000 – 13000 грн. Виплата 
своєчасно. Робота за адресою м. 
Запоріжжя, Шевченківський рн. 
вул. Карпенка-Карого 58. т.096 
074 0639

 Шукаю  ● працівника на завод ЗБВ, 
розбирання форм складання, зали-
вання бетону уформу, навантаження 
розвантаження, досвід роботи в 
будівельній сфері обов'язковий. 
Потрібний чоловік до 55 років. 
Оплата щотижня.  т.050 933 2993

роботи, своє авто, свої інструменти. 
Подробиці по телефону 095 077 
7705

 На  ● постійну роботу потрібен елек-
трик (обслуговування житлових 
будинків) . Щевченківський район. 
т.0997858044

 Потрібан  ● зварювальник. Вимоги: 
Досвід роботи з зварювання;Вміння 
читати креслення;Наявність диплома 
зварювальника (бажано) Обов'язки: 
Зварювання металоконструкцій за 
вимогами креслення; Умови роботи: 
Графік з 07:30 до 16:00, 5/2, Сб та 
Нд вихідні; +38 (096) 232-27-83

 Потрібен  ● вантажник на вантажо-
перевезення по місту Запоріжжі. 
Потрібна пунктуальність, 
акуратність та тверезість. До 35 р 
т.0965665432

 Потрібен  ● підсобник, з/пл від8000грн. 

Вимоги: Відповідальністьцілеспря
мованість, можливість кар «єрного 
росту, наявність будує. освіти 
вітається, Умови роботи:Графік 
роботи: з 7:00 до 18:00. Оплата в 
понеділок.Офіційне працевлаш-
тування. На об'єкті у Запоріжжі: 
земельні роботи, бетонні робо-
ти. На об'єкті в Дніпрі (5 чол 
відрядження + житло за рахунок 
фірми) . т.380681859303

 Потрібна  ● швачка для ремонту 
спецодягу. Графік роботи: з 8. 00 
до 17. 00. Місцезнаходження офісу: 
Північне шосе, 69а (зупинка Ніїогаз). 
дзвонити з 9-00 до 17-00, крім СБ, 
ВС) . Стати частиною нашої Компанії! 
т.067-619-58-28

 Потрібні  ● 2-3 співробітники в 
офіс-склад. Дохід до 15000 грн. 
т.0683498872

 Токар  ● ЧПУ. Досвід роботи є 

Компанії потрібні  ●
співробітники і слюсар-сантех
ник,електрик,менеджер,дисп
етчер,помічник бухгалтера  т. 
0672650444

 Будівельної  ● компанії потрібна – 
Виконроб, майстер будівельної 
ділянки. Офіційне працевлаштуван-
ня. Висока та стабільна заробітна 
плата. Подробиці по телефону 
0505977299

Робітники в цех виробніцтва  ●
органічних добрив. Нікопольский 
поворот. З/пл сдельная т 095 
9018969, 0994574647

 Комірник.  ● Зп 8000 грн. Виробниче 
підприємство. З 8:00 до 16:30Вул. 
Магістральна. 050-684-22-99

 Монтажники  ● міжкімнатних дверей. 
На постійне місце роботи з досвідом 

Бізнес персонал
співбесіду за телефоном т.380 
980678956.

 Терміново  ● потрібні мерчандай-
зери в м. Запоріжжі . Підробіток 
на постійній основі. Вакансія для 
суміщення з основною роботою, 
навчанням, декретом тощо. Графік 
3 дні на тиждень по 3-4 години 
у будь-який час. ЗП від 3000 до 
4000 грн. Часткова компенсація 
проїзду. Видача Мед-книги за раху-
нок компанії т.0684386124 (viber) , 
0931435177, 0954502544

 У будівельну  ● організацію постійну 
основу потрібен бухгалтер. Вимо-
ги: – вищу економічну освіту 
бажано облік та аудит; – з чітким 
розумінням процесів у бухгалтерсь-
кому обліку; – чесного, виконавчого, 
організованого, відповідального, 
комунікабельного; – впевнено-
го користувача 1-С бухгалтерія, 
МЕДОК, електронний кабінет 
платника податків. Обов'язки: – 
ведення бухгалтерського обліку 
на загальній системі;Супровід угод. 
З усіх питань звертайтесь за теле-
фоном 0632503420

 ШУКАЄМО  ● МЕНЕДЖЕРА З ПРОДА-
ЖУ в салон вікон. Робота в офісі по 
телефону. т.0956496628

 Шукаю  ● помічника підприємця 
з функцією адміністратора 
т.0677629359

 Шукаємо  ● вчителя англійської мови. 
Дніпровський район. Всі питання по 
телефону. т.0660023115

набір  ● персоналу в офіс-склад т. 
0683498872

 Без  ● досвіду роботи, офіс . До 
9000+премії. т.0952343820, 
0964089995

 Бухгалтер-касир.  ● Досвід роботи, 
знання 1с 8, ведення первинної 
документації, касова дисципліна, 
ведення взаєморозрахунків, клієнт 
банк, акуратність та порядність у 
роботі. т.0676180770

 Вигідна  ● робота т.06670419737

 Для  ● роботи в офісі потрібні 
співробітники т.0989083205, 
0951762602

 Менеджер:  ● Досвід роботи в 
продажах від 1-го року бажа-
но; Орієнтованість на резуль-
тат; Грамотно поставлена 
мова;Уміння переконувати і чітко 
тримати ціль. Основні обов’язки: 
Консультування Клієнтів в офісі і 
в телефонному режимі;Ведення 
рекламної діяльності;Укладання 
договорів;Приєднавшись до нас 
Ви будете мати:Відмінний графік 
роботи з 10: 00-17: 00 з понеділка 
по п’ятницю; т.0673146297

 Потрібен  ● помічник стоматолога 
від 25 років з досвідом роботи від 
1 року на змінний графік. Вимоги 
до претендента: відповідальність, 
уважність, бажання розвиватися. 
Телефонуйте за телефоном 067 
613 0348

 Работа  ● в офісі т.0996672615

 Терміново  ● потрібен співробітник 
для роботи в офісі. Запис на 

Компанії потрібні ●
співробітники і слюсар-сантех
ник,електрик,менеджер,дисп
етчер,помічник бухгалтера  т. 
0672650444

Робітники в цех виробніцтва ●
органічних добрив. Нікопольский 
поворот. З/пл сдельная т 095 
9018969, 0994574647
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 Охоронець  ● торгової зали, 

т.0961919474

Послуги
охоронця

Транспорт та автобізнес
 Асенізатор  ● водій кат.С 
т.0978266559

 Водій  ● на МАЗ асенізатор (Приа-
зовський р-н) – з/п від 9, 5тис. грн., 
Т. 0978266559, 0963702149

 Водій  ● на груз. авто., Т. 0978266559, 
0963702149

 Водії  ● автобусу кат Д потрібні для 

роботи на маршрутах м. Києва. 

Дохід 1500грн/день . Житло 

надаємо. т.0676000161

 Водій з будівельними на- ●
вичками, т.0671033600

 Водій  ● на МАЗ асенізатор (Приа-
зовський р-н) – з/п від 9, 5тис. грн., 
Т. 0978266559, 0963702149

 Електромонтер  ● з ремонту устат-
кування – з/п від 7, 0 тис. грн., 
т.0978266559, 0963702149

 Люди  ● для обмазування глиною 
всередині будинку. т.0966032309

 Менеджер-секретар  ● в агентство 
нерухомості, 0685253636 Мир 
домов

 Охоронець  ● на СТО, т.0976677908

 Прибиральниця  ● на СТО, 
т.0976677908

 Птахівники  ● фахтовий метод 
10000грн., Т. 0978266559, 
0963702149

 Фельдшери  ● ветеринарної меди-

цини – з/п 9, 0тис. грн. Іногороднім 

– компенсація оренди житла, 

т.0978266559, 0963702149

 Эколог  ● т.0961919474

Спеціалісти

ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Здам в оренду

 Здам  ● крісло або місце майстра 
перукаря, м анікюру, педикюру, 
т.0677544956

Послуги

 Баяністи  ● 2 чол. до 45 років, удар-
ник, т.436874, 0678653296

 Ветеринарний  ● лікар (свинар-
ство) – 13тис. грн., Т. 0978266559, 
0963702149

 Майстер  ● касетного Японського 
магнітофона, т.436874

 Менеджер з реклами,  ●
т.0975910306

 Менеджер-секретар  ● в агентство 
нерухомості, 0685253636 Мир 
домов

 Провідний  ● інженер-енергетик – 

15тис. грн. (Можливо випускники 

ВНЗ) , т.0978266559, 0963702149

 Соліст  ● і солістка, до 45 років, 

т.436874, 0678653296

 Фельдшери  ● ветеринарної меди-

цини – з/п 9, 0тис. грн. Іногороднім 

– компенсація оренди житла, 

т.0978266559, 0963702149

Бізнес персонал

Освіта
 Курси,  ● короткострокова підготовка, 
комп'ютерні курси, Windows, Word, 
Excel. т.0504890700, 0984890700, 
0934890700

 Курси,  ● короткострокова підготовка, 
сфера послуг, косметологія, 
манікюр, перукар-універсал, 
масаж. т.0504890700, 0984890700, 
0934890700

 Курси,  ● річна підготка, бухгалтерсь-
кий облік. т.0504890700, 0984890700, 
0934890700

 Курси,  ● річна підготовка: комп. 
дізайн, поліграфія, констр. меблів. 

т.0504890700, 0984890700, 
0934890700

 Курси,  ● річна підготовка, менед-
жемент і маркетинг. т.0504890700, 
0984890700, 0934890700

 Курси,  ● річна підготовка, систем-
ний адміністратор. т.0504890700, 
0984890700, 0934890700

 Курси,  ● короткострокова підготовка, 
бухгалтерський облік. т.0504890700, 
0984890700, 0934890700

 Водій з будівельними на-●
вичками, т.0671033600

 Менеджер з реклами, ●
т.0975910306
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Автомийник,  ● т.0976677908

 Асенізатор  ● водій кат.С (Пришиб) 
т.0978266559

 Бухгалтер  ● т.0961919474

 Водій  ● кат.С (Пришиб) 
т.0978266559

 Водій  ● кат.С т.0978266559

 Водій  ● т.0961919474

 Електрогазозварник  ●
т.0961919474

 Електрогазозварник  ●
т.0978266559

 Касир  ● торг. залу т.0961919474

 Комірник  ● зі знанням 1С, 
т.0671033600

 Приймальник замовлень 1С,  ●
т.0671033600

 Майстер  ● дільниці т.0961919474

 Мед.  ● брат для псих. відділення 
т.0961919474

 Менеджер  ● з постачання 
т.0961919474

 Оператор  ● із штучного осіменіння 
тварин (Михайлівський р-н) 
т.0978266559

 Оператори  ● (свинарство) 
(Якимівський) , т.0978266559

 Охоронець,  ● т.0976677908

 Охоронник  ● т.0961919474

 Прибиральник  ● т.0961919474

 Провідний  ● інженер-енергетик – 

15тис. грн. (Можливо випускники 
ВНЗ) , т.0978266559, 0963702149

 Продавець  ● т.0961919474

 Свердлувальник  ● т.0961919474

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

 Слюсарі  ● (Пришиб) т.0978266559

 Токар  ● т.0961919474

 Токар  ● універсал, т0976677908

 Трактористи  ● Т-150, (Пришиб) 
т.0978266559

 Фельдшер  ● т.0961919474

 Енергетик  ● т.0961919474

 Фрезерувальник  ● т.0961919474

 Швачки  ● кваліфіковані верхньо-
го одягу т.0662994664 Алефтіна 
Інженер з охорони т.0961919474

 Шліфувальник  ● т.0961919474

 Экспедитор  ● т.0961919474

 Электрик  ● т.0961919474

Робочі спеціальності

Шукаю роботу
 Домробітниця,  ● досвід роботи 

більше 10 років у vip-сім'ях Москви, 

Києва, Ізраїлю, Італії. Прибирання 

будинків, квартир, прання, прасу-

вання, приготування. Їжі і т. д., 

0964705433 Юлія

 Зварювальник,  ● 0965853606

 Мужч.,  ● кох. фіз. роб., різн. 

профілю, постоянно, з/п щоденно, 

0967882382

 Няня  ● для дит. від 1р., в/о, досвід, 

0684588763

 Няня,  ● догляд за літніми людьми, 

0964784524

 Різноробочий,  ● з/п щоденно, 

0967882382

 Чоловік,  ● 43р, без в/п, 

0966399860

00-24  ● вантажники, різноробочі, 
вантажоперевезення, вивіз сміття, 
0671188881

 1 і  ● більше людей, виконають будь-
яку фіз. роботу, 0974019722

 1-15  ● осіб, виконають роботу будь-
якої складності, 0962488188

 Інвалід  ● 3гр., 0676111740

 Будівельники,  ● 2 чол., з/п щоденно, 
0967882382

 Бухгалтер  ● на віддалення, 
0680848274

 Вантажники,  ● 2чол., з/п щоденно, 
0967882382

 Водій  ● +л/а, 0982527142

 Водій  ● +фолькс-кадді, 
0972828873

 Доглядальниця,  ● 0977900638

 Доглядальниця,  ● бажано з харчу-
ванням та проживанням, о/р, 
0963175631

 Доглядаю  ● за житло, 0680903678

 Догляну  ● за житло, 440065

 Приймальник замовлень 1С, ●
т.0671033600
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 ЯКИМІВСЬКИЙ
Підприємству  ● «МЛАЗ» на постійну 
роботу потрібен чоловік лабо-
рант для аналізу чавуну і сталі 
можна без досвіду работи.основ-
ние вимоги знання пк. загальне 
знання хімічних речовин. з усіх 
питань звертатися за номером т. 
0976960477

ВІЙСЬКОВА  ● СЛУЖБА ЗА КОНТРАК-
ТОМ НА ПОСАДІ КУХАРЯ т. 
+380983788749

Комбайнер  ● на СХ підприємство на 
комбайн Джон Дір, марка w660, 
2015 г. т. +380992914914

ОРІХІВСЬКИЙ
 IDS  ● Borjomi Ukraine – велика 
торгово-виробнича компанія, 
лідер свого сегменту на ринку 
продуктів харчування (наші брен-
ди: Миргородська, Моршинська, 
Трускавецька, Borjomi) , оголошує 
конкурс на вакансію торговий пред-
ставник з власним авто в Оріхові. 
т.+38067405739

 Всеукраїнська  ● мережа продо-
вольчих магазинів ТОВ ТК «Економ 
Плюс»

запрошує  ● Бухгалтера в продук-
товий магазин, розташований в 
г. Орехов

Умови,  ● які ми надаємо: Офіційне 
працевлаштування згідно всіх вимог 
КЗпП, своєчасна виплата ЗП (2 рази 
на місяць) , графік роботи 5/2 з 9. 
00-18. 00, сучасні умови праці в 
офісі. Відділ по роботі з персоналом 
Олена 067-333-56-78, Лідія 067-333-
30-76 або надсилайте Ваше резюме! 
Наш сайт:http://econom. plus/

 Головний  ● енергетик, екскаваторник, 
різноробочий в горіховому цегель-
ний завод потрібні: екскаваторник, 
енергетик, різноробочі (спеціальної 
освіти не потрібно) . Вимоги: 
Фізично розвинені, відповідальні 
люди, без шкідливих звичок. З усіх 
питань телефонуйте 0669411315, 
0679669022

 ВІЛЬНЯНСЬКИЙ

 БЕРДЯНСЬКИЙ
 Женщина  ● ищет оплачиваемую 
работу т.0508686686

Ищу  ● работу, образование 
средне -техническое, высшее 
т.0951207421

Ищу  ● работу охранника и подсоб-
ника. Любую т 0661103327

Ищу  ● работу администратора 
т.0957748717

 Потрібні  ● водії на КамАЗи «Рено 

преміум», зерновози, механік, 

слюсар т.0993594600

ной, сиделки т 0963971248

Ищу  ● работу на летний сезон  
(Женщина 48 лет)  т.0950657273

Ищу  ● работу няни, пед образование, 
о/р, рекомендации т.0667102935

Ищу  ● работу охранника 
т.0993899454

Ищу  ● работу повара т.0972825651

Ищу  ● работу продавца, прач-
ки, кладовщика имеется опыт 
т.0684166168

Ищу  ● работу разнорабочего 

т.0994356490

Молодые  ● парни нормального телос-

ложения ищут разовые или постоян-

ные подработки т.0956918385

Мужчина  ● 47 лет, ищу любую опла-

чиваемую работу т.0995641521

Мужчина  ● 60 лет ишет работу сторо-

жа т.0666624253

КАМ'ЯНКО 
ДНІПРОВСЬКИЙ

 На  ● СТО потрібні автослюсар, шино-
монтажник з досвідом роботи. 
Повна зайнчтість т.0502189175

 Національна  ● аптечна мережа 

запрошує фармацевтів, провізорів 

на роботу. 0504237679, 0678288502 

Катерина

Ищу  ● работу в офисе, есть опыт в 
подборе персонала т.0990977056

Ищу  ● работу горничной 40 лет 
т.0966023312

Ищу  ● работу домработниці, горнич-

Повар,  ● пекарь-тестовод хлебобу-
лочных изделий со стажем ищет 
работу т.0665950127

Судовой  ● механик ищет работу, стаж 
работы 5 лет . т.0669245995

ищу  ● работу охранника 
т.0093899454

 ПОЛОГІВСЬКИЙ
На  ● постоянную работу требует-
ся сварщик. Соцпакет  (отпуск, 
больничніе) т.0504200065, 
0675625464

Потрібен  ● працівник на автомойку. 
т 0669283295, 0979410656

Потрібен  ● продавець, с Пологи м-н 
Маяк т 0661417915

Потрібні  ● водії на зерновоз . т 
0660439820

Потрібні  ● на роботу монтажник 
реклами. т.065870578

Підприємство  ● ТДВ»Пологопостач» 
запрошує на роботу водія вантаж-
ного автомобіля з причипом. 
т.0506652422

Підробіток  ● т.0997703554

Торговому  ● підприємству на постійну 
роботу потрібен вантажник без 
шкідливих звичок т.0669233530, 
0504847011

Требуется  ● конструктор, сварщик, 
слесарь-сборщик, разнорабочий 
т.0664758012

Требуется  ● оператор єкскаватора, 
водитель на кран манипулятор т 
. 0994169393

Требуется  ● разнорабочая по уходу 
за птицей Сторож т.0660908272

Требуются  ● разноробочие и рабочие 
на стройку т.0993275246

Фермерському  ● господарству 
потрібен комбайнер на комбайн 
ДОН. Т. 0502751169

Шукаю  ● помічника для відкачки 
меду т.0503227647

ВАКАНСІЇ В РАЙОНАХ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальні пропозиції роботодавців Запорізької області
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