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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

 В ветеринарну  ● клініку потрібен 
лаборант.ОАК, біохімічний аналіз 
крові. Хортицький район. Подробиці 
за телефоном 050-10-666-33

 Потрібен  ● оператор в офіс. Графік 
5/2 з 9. 30 до 17. 30 Зарплатня раз 
на тиждень відсоткова ставка 

0689913756

 Потрібна  ● прибиральниця для 
прибирання території ресторану. 
12-ти годинна зміна, форму та 
харчування надаємо. Графік плава-
ючий. Чекаємо на вас у свій дружний 
колектив +380970884942

Терміново потрібні

Бізнес персонал
Офіційне працевлаштування. ЗП 
без затримок, Графік з 8:00 до 
16:00т.0689797350

 Потрібен  ● касир та охоронець в 
інтернет-клубі. Графік роботи на 
добу через дві. ЗП 6500-10000. ТЕЛ 
068-078-61-31

 Потрібен  ● оператор в офіс. Графік 
5/2 з 9. 30 до 17. 30Зарплат-
ня раз на тиждень відсоткова 
ставка0689913756

 Работа  ● в офісі т.0996672615

 Шукаю  ● особистого асистен-
та для роботи в офісіДохід 
зростаючий. м Запоріжжя 
05024197710681912734.

 Без  ● досвіду роботи. Офіс до 
9000 + преміїї. тел. 0952343820, 
0964089995

 Набір  ● персоналу в офіс-склад 
т.0683498872

 ПІДПРИЄМНИК  ● шукає 
співробітника(у) для офісної роботи. 
Від насбезкоштовне початкове 
навчання, бонуси премії плюс до 
доходу 12 000. Зручний графік робо-
ти саме для Вас! т.096157 2443

 Потрібен  ● бухгалтер у сферу 
громадського харчування. 
Знання 1С7/1С8, здатність до 
швидкого навчання, вміння 
працювати з великим обсягом 
інформації. Шевченківський район. 

Транспорт та автобізнес
Водій  ● на КамАЗ із причепом. На 
підприємство на постiйну робо-
ту. З/ПЛ висока від 20000 грн. 
+38(066)309-68-75, +38(096)128-
36-29

 На  ● СТО на правому березі 
потрібні:-маляр-підготовник-
спеціаліст з ремонту кузовів-
автослюсар. Зарплатня договірна! 
т.0994370659

 Потрібен  ● адміністратор на авто-
мийку самообслуговування район 
Піски. Графік роботи 2 дні – неділя, 
понеділок з 08:45 до 19:00-рік25-
35 років. Без шкідливих звичок, 
комунікабельна, охайнаОбов'язки: 
прибирання території автомийки, 
утримувати обладнання в поряд-
ку та чистоті, надавати допомогу 
клієнтам автомийкиОплата: 330 грн. 
+ % (за день) т.050-132-32-37

 Потрібен  ● водій категорії «D» Мерсе-
дес Спрінтер, маршрут «40» Обл. 
лікарня, високий та стабільний 
дохід, зручний графік роботи. т050 
708 2512

 Потрібен  ● водій категорії С, С1 для 
роботи в Запоріжжі та по Україні з 
досвідом роботи т.0676132223

 Підприємству  ● потрібен водій 
категорії Д для роботи на марш-

рутному таксі. Графік роботи за 
домовленістю. ЗП 15000-20000грн 
за 15 робочих днів. Автомобілі 
Мерседес спринтер. Офіційне 
працевлаштування. Іногороднім 
надається житло. 0509389053

 У зв'язку  ● із відкриттям нових 
АЗС. Потрібен касир. Вул. 
Моторобудівників 190, Графік 1/2 ЗП 
6500 + Бонуси. Можна без досвіду 
роботи0501961347, 0681933585

ДВ  ● «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 
№3» запрошує на роботу: Укла-
дача хлібобулочних виробів (вул. 
Українська, 96, зупинка транс-
порту «вул. Стефанова») Офіційне 
оформлення, соцпакет +38(095)232-
33-32

 ТДВ  ● «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 
№3» запрошує на роботу:Токаря 
(вул. Українська, 96, зупинка транс-
порту «вул. Стефанова») Офіційне 
оформлення, соцпакет . Деталі за 

телефоном +380952323332

 ТДВ  ● «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 
№3» запрошує на роботу: * Вантаж-
ника (вул. Українська, 96, зупинка 
транспорту «вул. Стефанова») 
Офіційне оформлення, соцпакет 
+38(095)232-33-32

Адміністративний помічник  ●
Підприємцеві Офіс до 13000 
грн і вище т.0664682379

Спеціалісти

Будівельні

 Паркетні  ● роботи і циклювання без 

пилу. Еврошліфовка. Виїзд за місто. 

Тел. 0636966981, 0976556993

Побутові
Куплю  ● Пральні машини, холо-
дильники, СВЧ, не робочі. Дорого. 
т.0689596111

Послуги

Оголошення з регіонів
 Автослюсар-ходовик потрібен  �

для роботи з автобусами «Бог-
дан» в м. Києві. Гафік 7/7. З/п 
1000 грн/день. Житло та обіди 
т.0665215397, 0676000161 

*ПРИМІТКА

 Водії категорії «Д» потрібні для  �
роботи на маршрутах м. Києва. 
1500 грн/день. Житло надаємо 
т.0665215397, 0676000161 

*ПРИМІТКА
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Актуальні пропозиції роботодавців

Шукаю роботу
варіанти віддаленої роботи (за 

станом здоров'я) т.0676838165, 

російська, українська, англійська 

(шкільна програма). Розгляну 

впевнений користувач. Володіння 
мовами російська, українська, 
англійська (шкільна програма). 
Розгляну варіанти т.0676838165, 
0955716781

 Потрібна  ● робота, водій зі своїм 
авто Ваз 2109 газ, бензин. М. Т 
0964232670

 Терміново  ● шукаю постійну роботу 
(можна офіційно)!Мені 19 років, 
є досвід роботи у сфері торгівлі, 
закінчитися вчитися, відповідальна, 
легко навчаюся, не конфліктна. 
т.0983475602

 Терміново  ● шукаю постійну роботу 
(можна офіційно)!Мені 20 років, 
є досвід роботи у сфері торгівлі, 
відповідальна, легко навчаюсь, не 
конфліктна. 098 776 4273

 Терміново  ● шукаю роботу приби-
рання, розгляну та інші варіанти 
т.0680924229

 Хлопець,  ● 29 років шукає роботу 
різноробом, підсобником, вантаж-
ником, комплектувальником, 
помічником тощо. зі щоденною або 
щотижневою оплатою. Вайбер: 066 
425 75 33, Тел: 066 425 78 83

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

 29  ● років, терміново шукаю роботу 
зі щоденною або щотижневою зп, 
є досвід у торгівлі, легко навчаюсь. 
0990920528

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

 Дівчина  ● 17 років, шукаю роботу. 
Є досвід у торгівліЧи не повний 
робочий день або графік 3/3Пишіть 
або дзвоніть 0980013623

 Дівчина  ● 24 роки, шукаю роботу 
терміново. Є досвід у торгівлі: 
продавцем, касиром. Розгляну 
будь-які варіанти +380954486123

 Жінка  ● 45 років на 3 гр інвалідності 
шукає роботу на не повний робо-
чий день, розгляну Ваші варіанти 
пишете будь ласка у вайбер і я Вам 
передзвоню 0930804445

 Жінка  ● 53 роки шукає терміново 
роботу продавця чи прибиральниці. 
Розгляне усі пропозиції. 068 190 
64 81

 Ищу  ● работу, инвалидность 3 
группа рабочая. Лёгкий труд. 
0669644086

 Менеджер  ● з підбору персоналу. 
Рекрутер. Чоловік 33рік, без досвіду 
роботи, навички роботи на ПК 

0955716781

 Чоловік  ● 40 років. Шукаю постійну 
роботу або підробіток. Є авто 
вантажопасажир об'ємом 4 метри 
кубічних, сходи 5 м, бензопила 
та багато електро інструменту. 
0635252502

 Чоловік  ● 40 років. Шукаю постійну 
роботу або підробіток. Є авто 
вантажопасажир об'ємом 4 метри 
кубічних, сходи 5 м, бензопила 
та багато електро інструменту. 
т.0635252502

 Шукаю  ● будь-яку роботу чи 
підробіток. 066 006 07 33. 
Володимир

 Шукаю  ● підробіток перукарем-
візажистом на відсоток, космос. 
Чекаю на будь-які пропозиції. 
0639719154

 Шукаю  ● підробіток у вечірній час 
після 18:00 і на вихідні, дівчина 
37 років, можливе підроблення 
віддалено або виставити товар на 
вітрини)) 0666065521

 Шукаю  ● роботу бухгалтера, досвід 
роботи в ТОВ, ПП, ФОП тел. 
0984250288

 Шукаю  ● роботу грузчика, разнора-
бочего тел 0667101476

 Шукаю  ● роботу дівчина 23 роки 
продавець потрібен графік 3 на 3 
+380936618985

 Шукаю  ● роботу екскаваторника 
(колісні та гусеничні) 52 роки. досвід 
роботи на міні екскаваторах. водій 
В-С. бажано з понеділковою опла-
тою 0671140747

 Шукаю  ● роботу зі щоденною опла-
тою 0994803316

 Шукаю  ● роботу на посаду прода-
вець, адміністратор зали, заступник 
керуючий 0681997191

 Шукаю  ● роботу на постійній 
основі, є досвід у доставці, особи-
стий автомобіль на газу. Гарний 
рівень знань авто тематики. 
т.0730824137

 Шукаю  ● роботу із щоденною опла-
тою, є авто, інструмент.Писати у лс. 
0636111796

 Шукаю  ● роботу, підробіток зі щоден-
ною оплатою 0994803316

 Шукаю  ● роботу. Водій навантажу-
вача 0636500415

Торгівля
Заготівельному  ● підприємству 
(вторсировина) на постійну роботу 
потрібен комірник. Телефонуйте за 
номером 098 429 7420

 На  ● постійну роботу в їдальню 
потрібні працівники:КУХАР, 
ПОМІЧНИК КУХАРЯ. 
ПрибиральницяОфіційне працев-
лаштування, гідну оплату. Деталі 
за телефоном: 067-619-70-39

 На  ● постійну роботу потрібен 
мангальник в ресторан. Час робо-
ти з 9. 30 до 21. 30, графік 3 * 3, 
договірної. З/п виплачується двічі 
на місяць. т.068 634 2856

 Повар,  ● Кухар шаурмicт у кіоск. 
Малий ринок. Сертифікат із 
щеплення. Досвід роботи. Знання 
касового апарату. Сан. книжкат.
(098)332-07-76

 Потрібен  ● ліпник пельменів. 
У їдальню на Металургів, 2, 
графік вільний, зп 25 грн за 1 кг, 
0661847188

 Потрібен  ● продавецьна ринок 
Анголенко до 30 років, активний, 
охайний зовні, без шкідливих звичок. 
Час роботи з 8:00 до 15:00, вихідний 
понеділок т.0963306932

 Потрібен  ● продавець, На Кічкас, вул 
ІсторичнаМагазин розливного пива. 
З досвідом роботи. Подробиці за 
тел 0956130529

 Потрібні  ● продавці у мережу продо-
вольчих магазинів. Район малого 
ринка. Зручний графік роботи, гідна 

оплата праці. Телефонувати за теле-
фоном 0502397110

 Терміново  ● потрібен бармен. Графік 
роботи 4*4 з 7 до 22. На діагональну 
та на світі. Потрібен ще продавець 
на ринок Кірова. У кіоску. Зп щодня 
096 439 4994

 Терміново!Потрібен  ● відповідальний 
продавець у продуктовий мага-
зин на три тижні. Робота непильна, 
асортимент невеликий. Графік з 
8-20. 00 Район Шевченківський т 
0507316821

 У Кав'ярню  ● на постійну роботу 
потрібні БАРИСТА(що проживає в 
Хортицькому районі,), ОФІЦІАНТ, 
ПОМОЩНИК КУХАРЯ, Звертатися 
за телефоном з 10:00 до 21:00: 
0505206279

 У заклад  ● у центрі міста «Чілл» 
потрібна прибиральниця-
посудомийниця. Виплата ЗП 2 
рази на місяць. З питань дзвоніть 
0500341502 Аліна. Харчування та 
таксі оплачується.

 У заклад  ● у центрі міста терміново 
потрібна прибиральниця-
посудомийниця! Харчування 
та таксі оплачуються! З питань 
0500341502

 У кафе  ● на постійну роботу потрібний 
офіціант.Ставка 300 грн. +чайові. 
Перебуваємо на бульварі Шевчен-
ка. Телефонуйте за телефоном 
0962131393

 У магазин  ● одягу та взуття потрібен 

продавець-консультант.Графік 
роботи 5 на 2. З 9. 00 до 19. 00. 
Металургів. Звертатись за телефо-
ном з 11. 00 до 18. 00. Телефонуйте 
за номером+380 97 976 7143

 У продуктовий  ● магазин потрібен 
приймальник-товарів, м. Запоріжжя, 
Шевченківський р-н, вул. Виробнича, 
13 – офіційне оформлення-графік 
роботи: 5/2, 7. 30-18. 00 (вихідні: 
неділя, понеділок) – знання 1с – 
робота прибуткової та видаткової 
документації-облік товароруху 
склад-магазин – прийом товаруУсі 
питання за тел. 098-418-60-04

 У ресторан  ● у старій частині міста вул. 
Поштова 43, потрібні: Кухар м'ясний 
цех, Кухар на роздачу готових страв. 
Графік 3/3, гідна оплата. Подробиці 
за телефоном0507655062

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

 Шукаю  ● відповідальних людей 
для продажу тюльпанів по місту 
Запоріжжі 7-8 березня. (Оплата за 
фактом). За додатковою інформацією 
звертайтесь за номером телефону 
096 742 1053

Робочі спеціальності

12000. тел. 0969068396

 Робітники в цех вироб- ●
ництва органічних добрив, 
Нікопольский поворот.З/п 
відрядна т.0999703672, 
0959018969

 Слюсар-ремонтник  ● на підприємство. 
ЗП від 14000 грн. +38(096)128-36-29, 
+38(066)306-68-75

 У невеликий  ● цех з виробництва 
чоловічого одягу потрібна швачка. 
Робота цілий рік. Своєчасна зарпла-
та. 2 рази на місяць. Комфортні 
умови праціЧисте світло приміщення 
зручна транспортна розв'язка. 
Графік роботи п'ятиденка з 8 до 
17. Субота Неділя вихідний. т.066 
952 9232

 Шукаємо  ● майстра з ремонту 
побутової техніки та обладнання 
громадського харчуванняТелефо-
нувати 066-603-65-92 067-653-55-
39Привокзальна 21

 Оператор  ● у маслоцех на Великий 
ЛугЗП: від 11 000 грн. +38(066)309-
68-75, +38(096)128-36-29

 Персонал  ● для роботи на складi 
м. Запоріжжя, Шевченкiвський 
р-н:-комірники – вантажники. Усі 
питання за тел. 098-418-60-04

 Потрібно  ● Електрозварювальники 
на напівавтоматиВізьмемо учня. 
Шевченківський район050-684-
22-99

 Потрібні  ● Електрозварювальники 
на автоматичні машини. Можна без 
досвіду роботи. Вул. Магістральна 
92г. Тел. 050-684-22-99

 Підприємству  ● На постійну роботу 
потрібні слюсар-зварювальник 
кранового обладнанняЗарплата 
105 грн/година. тел. 0981342337 – 
дзвонити в робочий час

 Робота,  ● Правий берег, вміння 
працювати валиком та пензлем, 
зарплата від вироблення 8000-

 Вантажник-комплектувальник.  ● На 
підприємство потрібно на склад (р-н 
Лахті вул Українська, 52)ЗП: 12900 
грн Стабильный заработок Офіційнє 
оформлення т.(067)218-77-75

 Вантажникна  ● підприємство. 
Великий Луг. ЗП: від 10 000 грн. 
+38(066)309-68-75, +38(096)128-
36-29

 Головний  ● інженер на виробницт-
во (маслозавод). ЗП: 25000 грн. 
+38(096)128-36-29, +38(066)306-
68-75

 Електрогазозварник  ● на 
підприємство. ЗП: от 15000 грн. 
+38(066)309-68-75, +38(096)128-
36-29
 Компанії потрібні співробітники  ●
і слюсар-сантехник, електрик, 
менеджер, диспетчер, помічник 
бухгалтера т.0672650444

 На  ● виробництво будівельних 
побутів. Потрібні робітники з 
досвідом та без. Уміння працювати 
електроінструментом і дружити з 
рулеткою обов'язково. зарплата 
реальна від 10000-20000 грн. на 
місяць. Виробництво знаходиться 
на бабурці. т.+380 99 340 0038

 На  ● виробництво потрібні 
співробітники для формування 
виробів зі скловолокна. Правий 
Берег. 096 906 83 96

 На  ● виробництво потрібні 
співробітники для формування 
виробів зі склопластику, вміння 
працювати валиком т.0993814221 
Олександр

 На  ● постійну роботу потрібні 
робітники. Переробки пластикової 
пляшки. Заробітна плата відрядна, 
оплата щотижня! т.0675720385

 Робітники в цех вироб-●
ництва органічних добрив, 
Нікопольский поворот.З/п 
відрядна т.0999703672, 
0959018969
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 Електрогазозварник  ●
т.0961919474

 Енергетик  ● т.0961919474

 Запрошуємо  ● на роботу вантажників 
на постійне місце роботи! Графік 
роботи – 6/1 (вихідні плаваючі) 
Заробітна плата – висока ставка 
за вихід Виплати ЗП – 2 рази на 
місяць. 067 200 4965

 Координадчик  ● т.0971336700

 Круглощіліфувальник,  ●
т.0971336700

 Люди  ● для обмазування глиною 
всередині будинку. т.0966032309

 Майстер  ● дільниці т.0961919474

 Менеджер  ● з постачання 
т.0961919474

 На  ● відділення Приватбанку в м. 

Мелітополь потрібна прибираль-
ниця. З усіх питань звертатись за 
тел. 0675327240

 На  ● постійну роботу потрібен елек-
трозварювальник з досвідом роботи 
у цій сфері. Графік роботи з 08:00 
до 17:00. Заробітна плата від 10 
000 грн т.067 455 6988

 Охоронник  ● т.0961919474

 Потрібен  ● контролер на 
машинобудівному підприємстві. 8ми 
годинний робочий день, соцпакет, 
офіційне працевлаштування. Теле-
фонувати з 8. 00 до 16. 00 т.096 
0843381

 Потрібен  ● перемотувач 
електродвигунів з досвідом 
роботи, токар-різноробочий т.098 
6674200

 Потрібні  ● вантажники ТОВ 

«УМВЕЛЬТ Мелітополь» від 400 
грн. за зміну т.Потрібні вантажники 
ТОВ «УМВЕЛЬТ Мелітополь» від 400 
грн. за зміну

 Потрібні  ● фахівці на виробництво 
м'яких меблів, потрібні оббивачі. 
Стабільна вести. Усі питання по 
телефону. +380 (93) 345 19 10

 Прибиральник  ● т.0961919474

 Розточник  ● т.0971336700

 Свердлувальник  ● т.0961919474

 Слюсар  ● з ремонту автомобілів 

т.0961919474

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

 Токар  ● т.0961919474

 Фрезерувальник  ● т.0961919474

 Эколог  ● т.0961919474

 Электрик  ● т.0961919474

Робочі спеціальності

Шукаю роботу
 Доглядаю  ● за житло, 440065

 Медсестра  ● т.0688829956

 Надомну  ● роботу, т.0684559931

 Охоронець,  ● 0686428543

 Різноробочий,  ● з/п щоденно, 

0967882382

 Фрезерувальник  ● 4 розряд, 

0676099869

 Чол.,  ● 43р, без ш/з, 0966399860

 Чол.,  ● будь-яку фіз. роб., 

різного профілю, з/п щоденно, 

0967882382

 Чоловік.  ● 38р., будь-яку фіз. роботу, 

з харчуванням і прож., або вахтову, 

0980160167

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

 1 і  ● більше осіб, 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  ● дистанційно, 
0680848274

 Водій  ● +фолькс. кадді, 
0972828873

 Водій  ● кат.В, С, Е Ваз, 0978379790

 Доморобітниця,  ● досвід роботи 
більше 10 років у vip-родинах 
Москви, Києва, Ізраїлю, Італії. 
Прибирання будинків, квартир, 
прання, прасування, приготування. 
Їжі та ін., 0964705433 Юлія

 Зварювальник  ● без о/р, 
0676099869
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Торгівля
 Пивна  ● компанія запрошує до своєї 
команди Торгового представника 
з авто т.097 738 4865

 Потрібен  ● оператор збору замовлень 
на пекарню. Знаходиться у районі 
піщана. Потрібне мінімальне знання 
excel та word. Графік роботи 2/2З 
11 до 18:30т.097 5625921

 Потрібен  ● співробітник 
для роботи у фаст-фуді. 
Обов'язки:Приготування шаурми, 
бургерів, чай, кава, підтримка 
приміщення. Вимоги:Працездатність, 
організованість, порядність, уміння 
працювати з відвідувачами, 
чесність без шкідливих звичок. 

067 2827505

 Потрібен  ● співробітник у фаст фуд 
т.067 2827505

 Працівник  ● в парк. Ларок шаурми 
ВАНЧЕСКО. Графік роботи:3 через 
3, 10. 00–22. 00Вимоги:-вік 20-30 
років-стресостійкість-чесність-
охайність-без шкідливих звичок, 

– уміння спілкувати з клієнтами. Ти 
маєш хотіти працювати і заробля-
ти098 813 78 07

 Продавець  ● т.0961919474

 Терміново  ● потрібен пекар кондитер 
т.098 517 1577

Транспорт та автобізнес
Автошкола  ● Мелітополя набирає в 
групу водіння на категорії: А, А1, В, 
С, С1, D, D1, CE! Трактористів усіх 
категорій. Карти тахографів, АДР. 
Усі питання за тел. 067-30-19-222

 Водій  ● т.0961919474

 На  ● Сто потрібен учень шиномонтаж-
ник. Потрібен Відповідальна людина, 
яка бажає навчитися шиномонтажу. 
т.097 392 3142

 На  ● вантажне Сто потрібен електрик-
діагност.067 6111824

 На  ● постійну роботу з оформлен-
ням потрібен водій-експедитор 
кат.С1 на автомобіль Мерседес 
Sprinter-рефрижератор. Усі довідки 
по телефону. Офіційне оформлення. 

Безкоштовне харчування. Безкош-
товний продуктовий пайок. Зарпла-
та вже з вирахуванням податків 

– чиста на руки. 097 – 800 71 91

 Потрібний  ● водій на зерновоз! 
Даф 105, напівпричіп, самоскид 
з досвідом роботи на подібних 
автомобілях від 5 років робо-
та в основному по Запорізькій 
області, Миколаїв, Херсон! Ставка 
5000грн/м відрядження 250грн/
доба + 13% від брудного прибутку 
від перевезення!!!!068 575 5674

 потрібний  ● водій категорії С, повний 
соц-пакет, хороша зарплата, 
відрядження т.067 653 5854

Хочете  ● збільшити продажі? 
Безкоштовно проконсультуємо 
як ефективно рекламувати Ваши 
біснес. т.0975910306

Послуги

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

 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, менед-
жемент і маркетинг. т.0504890700, 
0984890700, 0934890700

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

 Курси,  ● річна підготовка: комп. 
дізайн, поліграфія, констр. меблів. 
т.0504890700, 0984890700, 
0934890700

Інженер  ● з охорони т.0961919474

 Бухгалтер  ● т.0961919474

 Великий  ● торгової компанії потрібні 
активні, відповідальні торгові пред-
ставники. З досвідом та без. 098 
8273306

 Менеджер з реклами,  ●
т.0975910306

 Менеджер-секретар  ● в агентство 
нерухомості, 0685253636Мир 
домов

 Потрібен  ● менеджер з продажу 
на повну зайнятість. Основні 
вимоги:Грамотно та впевнено 
спілкуватися з людьми російською 
та українською мовами. Уважність, 

відповідальність, хороша пам'ять, 

бажання працювати та заробля-

ти. Відсутність шкідливих звичок. 

Обов'язки: спілкування з клієнтами 

по телефону, прийом та обробка 

замовлень. Графік роботи: Пн-Пт.з 

9. 00 до 18. 00 (19. 00), суб. – до 

16. 00Робота в офісі, центрі міста, 

вул. Кірова 14 (Героїв України) 

Будівля «Торгового Кварталу». 

098 8009969Прохання надіслати 

резюме (бажано з фото) на Viber. 

Ми передзвонимо

Бізнес персонал

 Прибиральниця  ● на СТО, 
т.0976677908

Робота
для всіх

 Охоронець  ● на СТО, т.0976677908

 Автослюсар-ходовик  ● потрібен 
для роботи з автобусами «Богдан» 
в м. Києві. Гафік 7/7. З/п 1000грн/
день. Житло та обіди, т.0665215397, 

0676000161 *Примітка

 Водії  ● категорії «Д» потрібні для 
роботи на маршрутах м. Києва. 
1500грн/день. Житло надаємо, 
т.0665215397, 0676000161 

Послуги охоронця

 Менеджер з реклами, ●
т.0975910306
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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

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

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, 

Повна зайнчтість т.0502189175

 Потрібні  ● водії на КамАЗи «Рено 

преміум», зерновози, механік, 

слюсар т.0993594600

 Національна  ● аптечна мережа 

запрошує фармацевтів, провізорів 

на роботу. 0504237679, 0678288502 

Катерина

 ВІЛЬНЯНСЬКИЙ т.0951207421

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

Ищу  ● работу администратора 
т.0957748717

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

Ищу  ● работу горничной 40 лет 
т.0966023312

Ищу  ● работу домработниці, горнич-
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-

енергетик, різноробочі (спеціальної 
освіти не потрібно) . Вимоги: 
Фізично розвинені, відповідальні 
люди, без шкідливих звичок. З усіх 
питань телефонуйте 0669411315, 
0679669022

КАМ'ЯНКО 
ДНІПРОВСЬКИЙ

 На  ● СТО потрібні автослюсар, шино-

монтажник з досвідом роботи. 

 БЕРДЯНСЬКИЙ
 Женщина  ● ищет оплачиваемую 
работу т.0508686686

Ищу  ● работу, образование 
средне -техническое, высшее 

ные подработки т.0956918385

Мужчина  ● 47 лет, ищу любую опла-
чиваемую работу т.0995641521

Мужчина  ● 60 лет ишет работу сторо-
жа т.0666624253

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

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

 Оператори  ● (свинарство) (Приазовсь-
кий, Михайлівський р-ни) – з/п від 
7, 0тис. грн.,

ВАКАНСІЇ В РАЙОНАХ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальні пропозиції роботодавців Запорізької області
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