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ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Зміст

Терміново потрібні

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
КЕРІВНИКИ, БІЗНЕС - ПЕРСОНАЛ

● Апаратник т. (061) 2890057, ● Без досвіду роботи, офіс, до 9000
0676197557

+ премії т.0952343820

ФАХІВЦІ
МЕНЕДЖЕРИ
ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ

● Без досвіду, офісна робота. До ● Підприємству потрібні каменярі,
9000грн+ премії т.0952343820,
висока з/п, офіційне працев0964089995
лаштування, навчання за раху● Новий офіс, гнучкий графік
нок підпиємства т.0968085712,
т.0671813758, 0957510825
0662383230
● Офіційному дилеру ŠKODA
потрібен: мастер-приймальник. З/п ● Студентам робота в офісі
від 10000 грн. ІНТЕРАВТО-ПЛЮС
т.0987861535
т.0995223969
● ПП ТОВ Видавничий Дім «Кераміст» ● Шукаємо люблячого дітей вихозапрошує на роботу дизайнеравателя – студентку педучилища в
верстальника (поліграфія) . Офіц.
приват.садочок т.0668854501
працевлашт., соц. пакет, стабільна з
/ п, премії, п'ятиденка. вул. Сєдова,
● Фірмі на постійну роботу
16, т.0963816457 зв. з 10-00 до 15-00
потрібна
прибиральниця.
(крім вих.)
З / п 3000 грн, з 16 до 22.
● Потрібні промоутери для
Зупинка «Будинок одягу».
розповсюдження
листівок
т.0663384713
т.380504566630

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
КОМП'ЮТЕРНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА
ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ
МАРКЕТИНГ
РЕКЛАМА, ПОЛІГРАФІЯ
ПЕРСОНАЛ САЛОНІВ КРАСИ

Послуги
охоронця

ДОМАШНІЙ СЕРВІС

Сезонна робота

МЕДИЦИНА, ФАРМАКОЛОГІЯ

● База відпочінку «Дорожник», м. ● На літній період для роботі на
● Для роботи на підприємстві
Приморськ запрошує на сезонну
Азовському иорі, с. Урзуф потрібні: ● На роботу в приватне охоронне
потрібно бухгалтер з досвідом
роботу: адміністратора (з досвідом
садівеик, комірник, кухонні
підприємство «Еверест» потрібні
роботи на посаді головного /
роботи), покоївок, слюсаря,
працівники, покоївка, робітники,
жінки та чоловіки від 35 до 65 років,
озеленювача. Житло надається
єдиного бухгалтера не менше 5
електрики, адміністратор в зал,
що проживають в м. Запоріжжя
т.0957473184
років. Знання ПК, 1С, електронного
офіціант кухар т.0504703554
чи Запорізькій обл. Детальніше за
документообігу, офісних програм.
т.0675863849 Любов Петрівна
● На базу відпочинку (пмт.Кирилівка)
● На літній період потрібні: вожатіптрібні: покоївка, сантехнік
Вік 45-55 років, пунктуальний,
вихователі, кухарі, офіціанти, ● Охоронній фірмі потрібно інспектор.
т.0509903030, 0989903030
відповідальний, дисциплінований,
Вік до 40 років, вища освіта, досвід
кухонні працівники т.0503417527
бажано наявність особистого
● На базу відпочинку та в кафе
роботи, знання ПК та офісних
транспорту. Оплата 10000 грн.
(пмт Кирилівка) потрібні: кухарі, ● Покоївки, охоронці, садівник,
програм, наявність особистого
двірник, т.0669298867, 0963620010,
офіціанти,
посудомийники
т.0671258205, 0664745932
транспорту. Робота пов'язана з
т.0503741463, 0969908080
0661600001
відрядженнями. Особисті якості:
дисциплінованість, відповідальність,
надійність. Оплата 10000 грн.
т.0671258205, 0664745932

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
Ремонтні

Послуги

● Ремонт холодильників на дому, всі
райони, гарантія. 2705040, 2704234,
096 3281717

Нерухомість
● Продам будинок / 68 м. кв. / в
гарному с. Високе Томаківського
району,

опалення

газове,

дзвоніть т.0687630891

Будівельні
● Демонтаж. Вивезу, винесу
будівельне сміття т.0665877349,
0970142463

Транспорт та автобізнес

● Водитель на «Камаз» с прицепом. ● Підприємству в м. Вільнянск на
З/п від 20 000 грн. . т.0676132872
постійну роботу потрібен кранівник
автокрану, з/п від 17 000 грн.
● Водій кат.В, С, Д, Е, Шевченківський
т.0671192400, 0505567010
р-н, вул. Магістральна, 100
т.0676187881
● Підприємству в м. Вільнянсск на
● Водії
навантажувачів
постійну роботу потрібні водії кат
т.0504800654
«С», «Е» з причепом, з/п від 20 000
● Офіційний дилер «Skoda» в
грн. т.0671192400, 0505567010
Запоріжжі шукає автомеханіка.
Оплата залежить від обсягу викона- ● СТО в центрі міста потрібен арманих робіт, висока, повністю офіційна.
турник т.0667061884, 0974164151
«Інтеравто-Груп
Запоріжжя»
т.0995223969
● Сертифікованому фірмовому СТО
на постійну роботу потрібен КОЛО● Офіційному дилеру ŠKODA потрібен:
РИСТ, «Інтеравто-Груп Запоріжжя»
колорист.Велика з/п. Можливе
навчання т.0995223969
т.0973618858
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ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Робочі спеціальності

Спеціалісти

● Вантажник т.0676125706 секретар, ● Підприємству потрібні різноробочі,
0676187881 відділ кадрів
висока з/п, офіційне працевлаштування, навчання за раху● Вантажники т.0504800654
нок підпиємства т.0968085712,
● Комплектувальники
0662383230
т.0504800654
● ТОВ «Мік» запрошує на роботу
● Комірники т.0504800654, (061)
вантажників. Запрошуємо людей
2284749
з інвалідністю. т.0676195828, (061)
2220820
● Машиніст на розфасувалоно –

● Інженери
т.0504800654

пакувальні машини т. (061) 2890057, ● Фасувальник медичних виробів т.
0676197557
(061) 2890057, 0676197557
● Налагоджувальник виробничих
ліній т. (061) 2890057, 0676197557
● ПП ТОВ Видавничий Дім «Кераміст»
запрошує на роботу пакувальника поліграфічної продукції. Офіц.
працевлаштування, соц. пакет,
стабільна з / п, премії. вул. Сєдова,
16, т.0963816457 зв. з 10-00 до
15-00 (крім вих.)
● Прибирильник
території,
Шевченківський
р-н,
вул.
Магістральна, 100 т.0676187881

●
●
●

●

Інженернотехнічний
персонал

Дніпровський р-н, з/п від 8 000 ● Слюсар-ремонтник з ремонту
грн, офіц. працевлашт.т.0951367809,
устаткування. На виробництво. З /
● Інженер – технолог т. (061) 2890057,
0960049426
п від 10 000 грн. т.0676618570
Газоелектрозварник з д / р. З / п
0676197557
від 12 000 грн. т.0676118570
● Підприємству потрібні вогне● Терміново шукаю роботу, жінка,
тривники, висока з/п, офіційне
Електромеханіки т.0504800654
47 років без шкідливих звичок.
працевлаштування, навчання за
Проживаю в Хортицькому районі
рахунок
підпиємства
т.0968085712,
Електромонтер
5
розря0662383230
т.0678483325
ду, Шевченківський р-н, вул.
● Потрібні прибиральниці 430 грн.
Магістральна, 100 т.0676187881
/день, мийниці 400грн. /день
т.0997790773
На постійну роботу в ТОВ «АЙС»
потрібен машиніст холодильних
установок, що працюють на аміаці
(з навчанням на підприємстві)
т.0676187881
–

лабораны

● Оператори виробничої
т.0504800654

Торгівля

Бізнес
персонал

лінії

● Лаборант т. (061) 2890057,
0676197557

● 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.)

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

● Підприємству на постійну
роботу потрібен зварювальник.

Шукаю роботу
● бух. і готівковий учет. О/р. ● Жінка терміново шукає роботу ● Чоловік 32 рік, без досвіду роботи,
надійний, вдумливий. Авто. Готоприбиральниці, чергової, охорон0678870103, 0959120866
вий до відряджень. Шукаю робоосвіта середня, навички роботи
ця, вахта возм по договору т.
ту керівника «середньої ланки»,
на ПК на рівні користувача, мови
● Вантажник шукає роботу з щоден0681881099
філія, представництво, помічник
російська, українська, англійська
ною оплатою. т. 0957745991
власника. Інспектування. Продажі
● Жінка, 41 рік, без ш / з шукає
(шкільна програма). Розгляну
● Водій з власним легковим авто
(досвід В2В промисловий сектор).
будь-яку роботу або підробіток т.
варіанти
віддаленої
роботи
(за
або на Вашому авто, шукає пост.
т 0684999794
0989021962
станом здоров'я) т. 0676838165,
роботу. т. 0639378020
● Зубний технік шукає роботу, можли● Чоловік 62 років шукає роботу в
0955716781
● Водій з власним м/автобусом шукає
во помічником. т. 0977027742
будь-яку роботу. т. 0679883928
● Ищу роботу жінка 50 років, можно
● Водій зі своїм авто Таврія, або
неофіц. (Упаковка, комплект., п/
варіанти на вашому авто т.
фабр. т. 0669858745
0639378020
● Маляр-штукатур шукає роботу в
● Водій проф., шукає постійну роботу.
будів. фірмі, брігаде
т. 0633014007
● т. 0671072505
● Гл. інженер – енергетік, охорона
шукаю роботу
праці, вісш. кваліфікація, шукає ● Медсестра
доглядальниці, погодинно або
роботу по профессіі т. 0972581917,
подобово, о/р в родині і стаціонарі,
0662738867
порядність, рекомендації , вміння
● Дівчина шукає роботу, будь-який
готувати. т. 0959333574
варіант т. 0980209547
● Реалізатор женщіна 58 років шукає
роботу, графік 5/2 або 6/1, без ночн.
● Дівчина, 18 років шукаю роботу,
змін т. 0989053709
шкідливі звички відсутні, швидко вчуся, є досвід роботи в сфері
● Терміново потрібна робота з
торгівлі
щоденною оплатою! Проживаю
в р-ні Анголенко, бажано щоб
● т. 0983475602
робота була в цьому р-ні Віктор
● Жінка 46 років, шукаю роботу
т. 0509872128.
сторожа, вахтера, прибиральниця банку або офісу т. 0687872566 ● Терміново шукаю роботу в
Хортицькому районі з графіком
Людмила
5/2, 4/2/3 до 19-00 або 7/7 до 20.
● Жінка 50 років шукає роботу
т. 0678483325
прибиральниці т. 0982476610
● Терміново шукаю роботу дівчина
● Жінка 52 лет, шукае робо31 рік! Розглядаю всі варіанти, крім
ту двірника, прибиральниці,
роботи онлайн! 0989596404
неповна частична зайнятість т.
●
Терміново
шукаю роботу. Пішою,
0631053392
кур'єром по місту, району, можли- ● Чоловік 40 років, шукає роботу ,
сфері охорони, без офіц оформл.
● Жінка 60 років, шукає роботу
во відрядженням в ін. міста (з
п. Мірний т. 0684541746
варіанти т. 066584066
домробітниці, можно цілодобово
повною зайнятістю) знання СРМ
●
Чоловік
без щ/з шукає роботу
● Чоловік 42 років, шукає роботу
т. 0731605250
т. 0666258301
на будівництві, обробка внутр.
охоронцем / сторожем, е досвід,
● Жінка 60 років, шукає роботу ● Хлопець 33 років шукає роботу
помещеній, о/р, свій інструмент,
варіанти т. 0667782448
домробітниці, можно цілодобово
в будівництві, досвід 12 років т.
варіанти
т.
0689090440,
т. 0983779211
0960264959
● Чоловік 58 років. Серйозний,
0990923312

● Шукаю пост. роботу обробни- ● Шукаю роботу доглядальниці, о/р
ка, установки окон, дверей т.
з тяжкохворими, можно подобово
0931563746
з прожив. т. 0661229956
● Шукаю постійну работу. Став- ● Шукаю роботу доглядальниці, о/р
ка обов'язкова (061)7016187,
є, без ш/з, є рекомендація, 46 років
0684892399
т. 0934756903
● Шукаю підробіток (суміщення з ● Шукаю роботу з 8-ми годиносновною роботою), будь-яку (крім
ним графіком без нічних і друге
Ейвон, Оріфлейм, піраміди і іже з
змін, субота та неділя вихідний т.
ними) !!! Є досвід роботи таємним
+380957028015 Комунарівськаий
покупцем т. 0995324454
район.
● Шукаю підробіток будь який т.
● Шукаю роботу землекопа,
380969738231
охоронника, різноробочого т.
● Шукаю підробіток водієм, є авто.
0667101476
Розгляну будь-які пропозиції! т. ● Шукаю роботу на ПК, чоловік,
0509747102
31 років, без о / р, освіта середня. Навички роботи з ПК на
● Шукаю работу доглядальниці,
уровне пользователя. Розгляну
домробітниці т. 0982663750
всі варіанти т. 0676838165,
● Шукаю роботу бухгалтер за
0955716781
сумісництвом без оформлення т.
0965516947. Можлива робота в ● Шукаю роботу няні, а також будьсуботу.
яку іншу на неповний раб. день т.
0664741496, 0973317402
● Шукаю роботу бухгалтера, досвід
роботи. т. 0984250288
● Шукаю роботу охоронця, інвалід
3 раб. гр. без в/п 58 років т.
● Шукаю роботу вантажника,
0679466704
різноробочого, охоронця, права
кат. В, без ш / з т. 0952528503
● Шукаю роботу охоронця, о/р,
● Шукаю роботу водієм т. 0954412739,
0987571735

можлива вахта, варіанти. т.
0638085790

● Шукаю роботу водієм: водій – кур'єр, ● Шукаю роботу прибиральниці т.
0507139545
водій-експедитор, водій персоналу,
особистий водій. Досвід є у всьому
●
Шукаю
роботу! Електрик, на
вище перерахованому. Добре знанпівставки 4гр допуску робоча! т.
ня доріг півдня України, Херсон,
0687369889
Одеса, Миколаїв, Миколаївська
область! Також є права категорії ● Шукаю роботу. Жінка 47 років.
В, Д, Д1 т. 0634221221
Бажано Хортицький район або
правий берег. Мережевий марке● Шукаю роботу доглядальниці
тинг, Оріфлейм і т. п не розглядаю.
2-3 години в денний час т.
т. 0678483325
0680653547
● Шукаю роботу доглядальниці, о/р
13 років, без ш/з, вмію робити уколи
т. 0990163959, 0980169328

● терміново шукаю работу на
Кічкасі, продавець-консультант
т. 0987911684

4

вакансії Мелітополя

№11 21.04.2021

RABOTAZP.NET

Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60

ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Робота за кордоном

Бізнес персонал

Терміново потрібні

відділу
● Вибір вакансій, робота в країнах ● Інспектор
Євросоюзу, т.0969270637
т.0961919474
● Робочі візи, робочі карти, страховки, ●
паспорти, довідки, т.0969270637
●
● Термінові документи для виїзду
за кордон. Вакансії Чехія і Поль- ●
ща. Високооплачувані вакансії в
Польщі: Фасадчики, монтажники ●
вікон, монтери, дорожні працівники.
Робота в Чехії під відкриття чеської
візи. Термінові робочі візи в Європу.
Ліц. мінсоцполітики №540 від 19.
04. 2018 т.0999206710, 0672582935,
0967418444, http://polandpraca-ua.
com/ua/jobs/

кадрів ● Оренда пляжу під дитячі атракціони.
Потрібні підприємці з власни- ● Баяністи 2 чол. до 45 років, ударник,
т. (0619) 436874, 0678653296
ми реалізаторами для продажу
Комірник т.0961919474
кукурудзи та пахлави на пляжах
● Водії кат.Д потрібні для роботи
м. Бердянська. т.0990104713
Контролер якості т.0961919474
на маршрутах м. Києва. Дохід від
*Примітка
1300грн/день. Житло надаємо
Майстер дільниці т.0961919474
● Робочі візи, робочі карти, страховки,
т.0665215397,
0676000161
паспорти, довідки, т.0969270637
*Примітка
На роботу потрібні приймальниці
замовлень
т.0671044300, ● Художник портретист, т.0671044300,
● До Києва потрібні будівельники
0671033900
0671033900
різних спеціальностей, каменьщики
будівельники, різноробочі, малярі,
охоронці тощо (вахта, Житло)
т.0671888494 *Примітка
● Економіст т.0961919474

причепів «Лев». Відкриваємо нові
філії по Україні т.0675527571

замовлень
● Майстер касетного Японського ● Приймальниця
магнітофона, т. (0619) 436874
т.0671044300, 0671033900

Освіта
● Курси, короткострокова підготовка,
бухгалтерський облік. т.428101,
433804
● Курси, короткострокова підготовка,
комп'ютернікурси, Windows, Word,
Excel. т.428101, 433804

● На роботу потрібен худож- ● Різьбяр по граніту т.0671044300,
ник портретист т.0671044300,
0671033900
0671033900
● С/г підприємству потрібно агроном,
● На роботу потрібні повари, прибит.0965939260
ральниця, офіціанти, бармени,

дізайн, поліграфія, констр. меблів.
т.428101, 433804
● Навчальний центр Кар'єра
запрошує на навчання з
бухоблікут.0965800014

реалізатори на літній період робо- ● Терміново до Києва потрібні:
ти (м. Бердянськ) . т.0661951233
охоронці, будівельники, електрики,
*Примітка
різноробочі. Вахта. Гуртожиток
● Оброблювач граніту. Навчаємо,
Надаємо. Будуємо під ключ з нуля
т.0671044300, 0671033900
т.0679684357 *Примітка

● Курси, короткострокова підготовка, ● Навчальний центр Кар'єра
сфера послуг, косметологія, манікюр,
запрошує на навчання з технічного
перукар-універсал, масаж. т.428101,
обслуговування і ремонту ПК
● Працевлаштуємо сім’ю з безкоштов433804
● Терміново до Києва потрібні:
т.0965800014
ним надаванням житла (можливість
охоронці, будівельники, електрики,
● Курси,
річна
підготка,
обрати місто проживання) із земельстоматолог-терапевт
різноробочі. Вахта. Гуртожиток
бухгалтерськийоблік. т.428101, ● Навчальний центр Кар'єра ● Лікар
ною
ділянкою
(10-30с)
і
високою
● Помічниця по домогосподарству
запрошує на навчання по
433804
(універсал) т.0677625090
надаємо. Будуємо під ключ з нуля
офіційною зарплатою + відсотки
(прибирання, догляд за дитиною,
косметологіїт.0965800014
прання) , т.0677509779
т.0679684357 *Примітка
(15-50тис. грн) . Завод-виробник
● Курси, річна підготовка, менеджемент і маркетинг. т.428101, ● Навчальний центр Кар'єра
433804
запрошує на навчання по: масажу,
● Курси, річна підготовка: комп.
манікюр-педикюр. т.0965800014

Медицина

Домашній
сервіс

Шукаю роботу

● 00-24 вантажники, різноробочі, ● Жінка 45 років, доглядальни- ● Керівник, о/р, 444524
● Надомну роботу, т. 0684559931
вантажоперевезення, вивіз сміття,
ця, сторож з проживанням, т. ● Масажист, жін., 0963782203
● Няня, догляд за людьми похилого
0671188881
0991340921
віку, 0964784524
● 1 і більше осіб, виконають будь-яку
● Медсестра, о/р, всі варіанти,
фіз. работу, 0974019722
0962349166
● Каменщик, 0682762090
● Няня, доглядальниця, є резюме,
0982393181
● 1-15
чоловік,
виконають
роботу будь-якої складності,
● Покоївка, помічник кухаря на
0962488188
базу відпочинку, Кирилівка,
● Інвалід 3гр., 0676111740
0677197109
● Бухгалтер всі види оподаткування,
● Помічниця по господарству. Проф.
т. 0677637479
прибирання поточна і генераль● Бухгалтер
на
удаленку,
на, прання/прасування, догляд
0680848274
за гардеробом. Приготування їжі,
● Бухгалтер, економіст, госпредпр.,
догляд за дітьми. Досвід роботи
всі форми влас., З/п 8500грн,
10 років в віп сім`ях Москви, Києва,
0962768296
Італії, 0964705433 Юлія
● Водій ваз 2110 + приц.,
0965486363
● Робочі на укладання тротуарної
плитки т. 0976945073
● Водій з власним авто ВАЗ2104,
0684507442
● Різноробочий т. 0979617165
● Водій кат. В, С, досвід + ваз,
● Сторож-прибиральниця
т.
0978379790
0984383483
● Доглядальниця з о / р т.
0984153886
● Студенти 2 чол., будь-яку роботу
т. 0971695215
● Доглядальниця з проживанням т.
0973226498
● Чол., 45р., Будь-яку, 0978379790
● Додивлюся
за
житло,
● Чол., 60р., з власним авто,
0680903678
0969773814
● Електрик дешево, т. 0634078599
● Жін., 52р., прибирання приміщень,
0988518127

● Чол., освічений, о/р на керівних
посадах, Кирилівка, 0509454852
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ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Робочі спеціальності

Спеціалісти
● Газорізальник т.0961919474
● Гальваник т.0961919474

і токарних центрів HAAS (стійка
управління FANUC) т.0676192995

● Вантажник т.0961919474

Транспорт та автобізнес

● Прибиральниця, т.0961919474

● Інспектор з індивідуального
навчання водінню т.0961919474

● Двірник т.0961919474
● Різноробочий т.0680682760
● Оператор ЧПУ (1-я і 2-я зміна)
● Водій з будівельними навичками,
● На роботу потрібні різноробочі
т.0671044300, 0671033900
т.0684089523
● Різноробочий, т.0671044300,
т.0671044300, 0671033900
● Водій навантажувача (Маніту)
0671033900
● Оператор плазмового різання
● Електрик в школу, т.0961919474
т.0961919474
● Прибиральник
службових
т.0684089523
приміщень т.0961919474
● Різноробочий, т.0675262882
● Водії кат.Д потрібні для роботи
● Електрик з ремонту верстатного ● Просочувальник т.0961919474
на маршрутах м. Києва. Дохід від
обладнання т.0956901675
1300 грн/день. Житло надаємо
● Слюсар
гідротехніки,
● Електрик т.0961919474
т.0965939260

● Електрик
т.0961919474

(верстати)

т.0676000161, 0665215397
● Механізатори, т.0680682760
● На роботу потрібен водій
з будівельними навичками
т.0671044300, 0671033900
● Оператор заправних станцій
т.0961919474
● Тракторист т.0961919474

Інженернотехнічний персонал

● Майстер асфальтобетонних робіт ● Слюсар з обслуговування та
з о/р, т.0961919474
ремонту вентиляційних систем;
т.0684089523
● Майстер на асфальтобетонний завод з досвідом роботи ● Слюсар-ремонтник т.0956901675
т.0961919474
● Слюсар-ремонтник т.0961919474
● Механік, т.0965939260
● Стерженщік машинного формуван● Наладчик-оператор фрезерних
ня (жінка) т.0684089523

● Інженер з технічного аудиту (енергетик) т.0961919474

слюсарних робіт т.0673388045

●
● Конструктор
зі
знанням
програм Компас і Solidworks. Т.
0676192995
●
● Контролер ОТК – верстатних і

Торгівля
● Касир
торгового
т.0961919474
● Кухар на базу
т.0684089523

залу

● Кухар-бармен т.0961919474

● Оброблювач риби т.0961919474

● На базу відпочинку в смт.Кирилівка
потрібні:покоївки, прибиральник
території, працівник на шезлонги,
мийник посуду. т.0660178084, з
10-00 ранку

● Потрібні (у м. Бердянськ) :
шеф-кухар, сушист, піцайоло,
шеф-кухар узбецької кухні
т.0661951233 *Примітка

● На роботу потрібні повари, прибиральниця, офіціанти, бармени,
реалізатори на літній період роботи
(м. Бердянськ) . т.0661951233

● Потрібні (у м. Бердянськ) :
шеф-кухар, сушист, піцайоло,
шеф-кухар узбецької кухні
т.0661951233

● Помічник кухаря, 3 людини, в кафе
Примпосад, оплата договірна т.

● Продавець на сезон в Кирилівку,
т.0960094806

(0619) 430086, 0677196073

Менеджери Керівники
● Менеджер
т.0676192995

з

продажу ● Головний
т.0684089523

● Менеджер
т.0975910306

з

реклами,

● Менеджер із збуту т.0961919474

енергетик,

● Майстер механічної ділянки
(1-я і 2-я зміна, до 45років)
т.0684089523
● Начальник відділу маркетингу
т.0961919474

● Менеджер-секретар в агентство ● Начальник транспортного цеху
т.0961919474
нерухомості, 0685253636

Шоу-бізнес

Фінанси

● Оренда пляжу під дитячі атракціони. ● Бухгалтер т.0961919474
Потрібні підприємці з власнибухгалтер
ми реалізаторами для продажу ● Головний
т.0961919474
кукурудзи та пахлави на пляжах м.
Бердянська. т.0990104713
● Економіст в банк. т.0961919474
● Соліст і солістка, до 45 років, т. ● Касир
на
підприємство,
(0619) 436874, 0678653296
т.0961919474

Технолог ливарного виробництва
т.0961919474

Послуги
охоронця

● Охоронець, т.0680682760
відпочинку. ● Сторож.
т.0671044300,
0671033900

● Кухонний робітник (особа з
інвалідністю) т.0961919474

Сезонна робота

Технолог в ливарне виробництво
т.0684089523

Будівельники
● Будівельники
0671033900

т.0671044300,

● Продавець на сезон в Кирилівку, ● До Києва потрібні будівельники
різних спеціальностей, каменьщакі
т.0960094806
будівельники, різноробочі, малярі,
охоронці тощо (вахта, Житло)
● Продавець продовольчих товарів
т.0671888494
т.0961919474
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ВАКАНСІЇ В РАЙОНАХ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Актуальні пропозиції роботодавців Запорізької області
● Потрібні мийники автомобілів на

ОРІХІВСЬКИЙ

Пишіть !!

автоматичну мийку т.0994899025 ● Ми шукаємо няню для дівчинки
● IDS Borjomi Ukraine – велика
трьох років. Наші вимоги до няні:
торгово-виробнича компанія, ● Потрібні працівники ритуальної
вік до тридцяти п'яти років, активлідер свого сегменту на ринку
на життєва позиція, креативність,
служби
т.0666503355,
продуктів харчування (наші бренвідповідальність, доброта, бажанди: Миргородська, Моршинська,
ня стати другом для дитини. Ваші
0953199225
Трускавецька, Borjomi) , оголошує
конкурс на вакансію торговий представник з власним авто в Оріхові.
т.+38067405739

місце роботи потрібен кухар. Графік
нe нужнo. Дaнная рабoтa пoдoйдёт ● У магазин Секонд потрібні
2 через 2, з 7-00 до 22-00. Неділя
всім активним людям. Oфіціaльнoe
продавець і заступник керуючого.
постійний вихідний. Оформлення,
тpудoуcтpoйcтвo (за бажанням) .
Бердянськ, пр. Пролетарський
навчання т.0661608068
Вoзмoжнocть кapьepнoгo pocтa
220 (поруч з ж / д вокзалом на
дo діpeктopa мaгaзінa в cвoём
другому поверсі Сільпо) . Графік
гopoдe c бoлee виcoкім дoхoдoм.
роботи 5/2. Вимоги: чесність, ● В магазин «Вкусняшка» потрібен
продавець. Досвід роботи
Paбoтa з будь-якого місця Пишіть
комунікабельність, швидкість в
обов'язковий т.0669944232
работе. Зарплата продавця: 3000 на
нa елeктpoнную пoчту m. a. sha. n.
● В салон «Стиль», р-н ПЛМС,
терміново потрібно на роботу
майстер манікюру, дзвонити по
т.0501889422

● Всеукраїнська мережа продовольчих магазинів ТОВ ТК «Економ
Плюс»
● запрошує Бухгалтера в продуктовий 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 067-33330-76 або надсилайте Ваше резюме!
Наш сайт:http://econom. plus/

132

● Дистриб'ютору ТМ Nemiroff на
постоянную работу потрібен торговий представник з власним авто
(з ГБО) , що проживає в Пологи
(бажано) . Працювати по Токмацький р-ну т.0969578672

8

● Для развоза заказов требуется
водитель со своей бортовой
машиной. Зарплата сдельная
т.0953531344, 0677631591

17

9

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

● Ишу роботу водієм категорії В
т.0509612390
● На доставку стройматериалов
требуется водитель – грузчик,
кат В, С1, з/п 9000 грн. на руки
т.0953531344, 0677631591

7

● Національна аптечна мережа
запрошує фармацевтів, провізорів
на роботу. 0504237679, 0678288502
Катерина

КАМ'ЯНСЬКО
ДНІПРОВСЬКИЙ
● В майстерню художньої ковки
(Енергодар) на постійну роботу
потрібні працівники по металу+з
вмінням зварювальної справи
(напівавтомат) . Бажано посвідчення
водія категорії «В». Графік:
понеділок – п'ятниця. Выдрядна
система оплати т.0997190001
● На СТО потрыбні автослюсар,
шиномонтажник з досвідом роботи.
Повна зайнчтість т.0502189175
● Потрібен водій категорії «Д» Т.
0668358493
● Потрібен водій категорії «Д» на
приміські маршрути т.0952347309
● Потрібен продавець в продовольчу
крамницю т.0999243498
● Потрібні водії на КамАЗи «Рено
преміум», зерновози, механік,
слюсар т.0993594600
● Потрібні
кухар,
т.0997266990

офіціант

БЕРДЯНСЬКИЙ
● Касир (супермаркет Сільпо) вул
Консульська + 380994935104
● Менеджер по залученню клієнтів. У
успішний інтернет-проект потрібен
співробітник для віддаленої
роботи! Графік роботи вільний,
від 3 годин на день. Допомога на
всіх етапах кар'єрного росту до
результату. Премії, відпочинок за
рахунок компанії. Більш детально за такими контактами: пошта
innasado. vaya87@gmail. com, viber
+380682378781 (Не дзвонити)

● ПП Технопластпологи на постійну
роботу запрошуется менеджер зі
здбуту т.0663773360
● Помічник машиніста тепловоза
Заробітна плата (усього) : 10000 грн
Опис Завдання та обов'язки, опис
робіт, коментарі: Здавати і приймати (у складі локомотивної бригади)
тепловоз у депо і на станційних
коліях. Перевіряти стан механічного
та електричного обладнання при
прийманні тепловоза. Готувати
тепловоз до поїздки, забезпечувати
мастильними матеріалами. Контролювати роботу вузлів і механізмів
під час руху поїзда. Режим роботи:
Підсумковий облік робочого часу
Характер виконуваної роботи:
Постійний Умови праці: Допустимі
Додаткові вміння, знання, навички,
вимоги до працівника: Наявність
попереднього медичного огляду;
(061) 6523602
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● Часткова зайнятість! Підробіток
вихідного дня! Таємний покупець! Для проведення цінового
моніторингу в продовольчих
магазинах шукаємо співробітників
на вакансію таємного покупця.
т.0680314975 Оксана.

● На постійну роботу потрібен грузчик
т.0990555665, 0953500002

i. k. a4. 3@gmail. com
місяць + бонуси% (раз на тиждень) +
обов'язки: розвивати творчі
здібності, організація дозвілля
бенефіт на покупки в магазині (2000
для дівчинки відповідно до віку, ● Пекар (Супермаркет Сільпо) вул
щомісяця) . Зарплата заступник
Консульська +380994935104
прищепити правила гігієни і їх
керуючого.: 3500 місяць + бонувиконання. Наша дівчинка дуже ● Требуется горничная в загородси% (раз на тиждень) + бенефіт на
товариська, весела і життєрадісна.
покупки в магазині (2000 щомісяця)
ный дом. Работа с проживанием.
Графік роботи: Пн-пт з 11: 00-18:
. +380675796807, +380931422808,
Требования к кандидату:от восем00. З / п 10 тис. Грн. Спосіб оплати
+380996119399
надцати до тридцати пяти лет, без
вибираєте самі (на карту / готівкою)
в/п,
исполнительная,
трудолюбивая,
. Якщо все це про Вас, тоді ми Вас
вежливая, доброжелательная, честчекаємо! т.0950273914, 0933314176,
ная. График :Вт-пт с 8:00 до 17:00.
0979116501
Питанием и проживанием обеспе- ● Т 2 людини шукають роботу,
чиваем Заработная плата 10 тыс.
● Пpeдлагаем нескладну paботy
підробіток на постійне або тривале
грн. Выплаты ежемесячно наличв інтepнете на дoмy для всeх.
час т.0669738993
ными или на карту т.0950273914,
Paбoтa нe Складні і пpіносящая
0933314176, 0979116501
відмінний дoxoд. Вложeний тaкжe
● В кав'ярню «Ретріт» на постійне

ПОЛОГІВСЬКИЙ

● Потрібен бухгалтер для ведення документів по звітності ФОП
єдиногоподатку третьої групи
т.0663888363
● Потрібен водій на DAF (зерновоз)
т.0990555777
● Потрібен
водій
т.0506652422

на

МАЗ

● Птрібен водій на молоковоз, приймальниця молока т.0507009069
● ТОВ « Полетехніка» запрошує на
постійну роботу бугалтера. Звертатися за т.0676171968
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ЧИ МОЖУТЬ ПЕНСІОНЕРІВ
ЗМУСИТИ ПЕРЕЙТИ
НА ОБСЛУГОВУВАННЯ
У БАНКИ?
З 1 вересня поточного року змінюються
правила виплати пенсій та державної допомоги, і
пенсіонерів та інших отримувачів соцвиплат мають
перевести на банківські картки. Лише пенсіонери,
що досягли 80-річного віку, люди з інвалідністю,
особи, що потребують постійного стороннього
догляду та ті, хто є одержувачами соцдопомоги
особам, які не мають права на пенсію, і допомоги
на догляд, можуть обрати доставку виплати або в
Укрпошті, або у банку.

Та найголовніше - похилий вік, наявність
захворювань (чи інвалідності) часто роблять
процес отримання пенсії надзвичайно складним
навіть поза межам власного дому, а послуги
листоноші – не просто зручними й корисними, а
й вкрай необхідними. Адже листоноша не тільки
принесе свіжу газеті та кошти додому, а й прийме
оплату за комунальні послуги, може продати за
соціальними цінами товари першої необхідності.

Заміна поштарів на банкомати має і інші
До нас звертаються читачі із проханням наслідки, зокрема таке рішення Пенсійного
роз'яснити постанову Кабміну, аби з'ясувати чи фонду України вплине на друковану пресу. За
обов'язково пенсіонер повинен обслуговуватися найскромнішими підрахунками переведення
у банку чи він може продовжувати отримувати пенсіонерів на обслуговування в банки призведе
як і раніше пенсію на пошті, не переходячи на до скорочення передплати на понад 30% від
картки?
загального обсягу. А мова ж йде про понад 1249
всеукраїнських, 1363 обласних й районних видань,
Нині майже 3,5 млн пенсіонерів отримують які існують завдяки передплаті в регіонах. Яку
пенсію через Укрпошту. А Міністерство соціальної альтернативу запропонують посадовці видавцям,
політики та Пенсійний Фонд України хочуть коли редакції почнуть закриватися через вимушене
перевести максимальну кількість пенсіонерів скорочення тиражів? І, головне, яку альтернативу
на обслуговування у банки. Тоді в Укрпошті посадовці запропонують українцям, для яких
будуть отримувати виплати лише близько 1 млн друкована преса часто залишається єдиним
пенсіонерів декількох категорій.
джерелом інформації? Особливо це стосується
східних областей, де на всіх потужностях працює
Постає питання: чи зможуть ці 2,5 млн легко рупор російської пропаганди.
перейти на обслуговування у банки і чи це буде
просто?
Тому, коли останнім часом так активно
Просто не буде. Люди завжди з недовірою обговорюється питання переходу на банківське
ставляться до змін. Тим паче, якщо вони існують обслуговування, потрібно розуміти, що ця реформа
тільки на папері. Не секрет, що в українських селах зачепить не лише Укрпошту, але і видавничу
ні доріг, ні банків, ні банкоматів. Не говорячи вже сферу. Тому ми закликаємо можновладців ще раз
про те, що такі нововведення для стареньких подивитися на всі аспекти ситуації і знайти таке
мають бути підготовленими і супроводжуватися рішення, яке б враховувало інтереси всіх сторін.
освітньою кампанією.
Підсумовуючи, наголошуємо ПЕНСІОНЕР
- Як можна отак взяти, і перевести все на САМ ОБИРАЄ МІСЦЕ ОТРИМАННЯ ПЕНСІЇ — у
карточку? Де я тут розплачуся тією карткою, і де відділенні Укрпошти (доставить листоноша)
я гроші з неї буду знімать? – питає пенсіонерка чи у банку на платіжну картку. Як визначено
Галина Василівна. Якщо обіцянки ПФУ справдяться, у нормативно-правових актах, що регулюють
то їй з вересня доведеться опанувати банкомат і виплату та доставку пенсій, виплата пенсії може
навчитися знімати гроші з картки. Бо розплатитися проводитись підприємствами поштового зв’язку
карткою їй в селі ніде – в магазині приймають або банківськими установами. Отже особисто
готівку і встановлювати термінали для оплат не сам пенсіонер визначає, де і як буде отримувати
належну йому пенсію. Для цього він має
планують.
написати власноруч відповідну заяву та надати
Буцімто добрі наміри та плюси банківського її до найближчого відділення Пенсійного фонду
обслуговування для людей поважного віку України. Тобто коли пенсіонеру говорять, що йому
(особливо тих, хто проживає у сільській місцевості) пенсію тепер буде перераховувати банк на картку,
а не Укрпошта, це порушення закону. Ніхто без
перетворюються на великі проблеми.
його письмової згоди цього робити не може.
Виглядає так, що швидкий перехід «на картки»
Тож, якщо ви виходите на пенсію й хочете
викличе більше складнощів, ніж зручностей, а ще
враховуючи пандемію, становить навіть ризик для отримувати гроші вдома від листоноші, або
здоров'я, коли потрібно автобусом, де є велике уже отримуєте кошти на банківській рахунок,
скупчення людей, дістатися до найближчого але хочете перейти на обслуговування в
населеного пункту, бо більшість пенсіонерів Укрпошту, потрібно зробити декілька простих
мешкає в селах та невеликих містечках, де кроків:
- Заповнити заяву на отримання пенсії в
або взагалі немає відділень банків, або вони
Укрпошті,
нещодавно закрилися.
- Підготувати копії документів, які потрібно
До того ж неможливо самостійно зняти кошти додати до заяви,
- Надати пакет документів до найближчого
в будь-який момент. Потрібно раз на місяць
їхати до найближчого банкомату (добре, якщо відділення Пенсійного фонду України,
в межах одного населеного пункту, часто – в
- Отримати пенсію у відділенні або вдома
інший), додатково витратити гроші на проїзд або від листоноші.
просити зняти кошти родичів чи знайомих. І добре,
якщо в тому банкоматі ще будуть кошти. А може
У період дії карантину, який встановлено на
доведеться приїхати ще раз.
рівні держави через поширення коронавірусної
інфекції, змінено порядок виплати пенсії та
Ще необхідно не тільки оформити картку, а й соціальної допомоги:
періодично проходити обов’язкову ідентифікацію
Якщо отримувач коштів повідомив листоношу
у банку. І це неповний перелік проблем, з якими або працівників відділення, в якому він отримує
стикаються пенсіонери.
пенсію, про захворювання або має візуальні
ознаки респіраторного захворювання, можна:
Зважаючи на те, що поштові відділення
• призначити іншу особу, яка буде отримувати
знаходяться майже у кожному населеному кошти;
пункті, а листоноші обслуговують мешканців
• перенести виплату пенсії на наступний
усіх без виключення сіл, селищ, хуторів (навіть виплатний період.
найвіддаленіших), можливості пошти доставити
та виплатити пенсію на порядок вищі за будьУ
будь-якому
з
випадків
потрібно
який банк. Нині зі ста міст, сіл та смт банківські проінформувати про своє рішення співробітника
відділення та банкомати є лише в 4. Але і ця Укрпошти (листоношу/працівників відділення,
статистика погіршується. Тільки за останні 5 яке обслуговує адресу проживання отримувача
років банківська мережа зменшилася на 40%. коштів/оператора контакт-центру Укрпошти) та
Тільки протягом 2020 року кількість банківських надати вичерпну інформацію щодо пенсійних
відділень скоротилася майже на 870 одиниць, документів та контактних даних.
а вся банківська система налічує лише 7134
відділення. Натомість Укрпошта зберегла мережу
Інформація для статті надана
з майже 11000 відділень.
ПАТ «Укрпошта»
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