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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

Нерухомість

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

району, опалення газове, 

дзвоніть т.0687630891

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

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

Послуги

Торгівля
 Вантажник  ● в магазин. Космічний 
мкн, «Олександрівський» ринок. 
Графік роботи 5/2, з 7-00 до 19-00, з 
/ п 10 000 грн. т.0676173170 з 12-00 
до 17-00

 Обвальщик  ● (курка) з досвідом 
роботи, Космічний мкн, 
«Олександрівський» ринок. Графік 
роботи з 8-00 до 18-00, 5/2, з / п 
10 000 грн. т.0676173170 з 12-00 
до 17-00

 На  ● базу відпочинку в Кирилівці 
потрібні покоївки,, охоронці 
т.0669298867, 0963620010, 
0661688881

 На  ● базу відпочинку (пмт.Кирилівка) 
птрібні: покоївка, сантехнік 
т.0509903030, 0989903030

 На  ● базу відпочинку та в кафе 
(пмт Кирилівка) потрібні: кухарі, 

офіціанти, посудомийники 
т.0503741463, 0969908080

 Потрібна  ● прибиральниця Коса 
Пересип. Оплата 450 грн. / день, 
8-10 годин (робочий день) , з/п 
оплачуєтся кожну неділю, обід 
і проживання включені. приби-
рання номерів, території, бази. 
Обідній відпочинок 2 години 
т.0996692925

Сезонна робота

Оголошення з регіонів
 Безкоштовні  ● вакансії в Польщі: 
покрівельники і мулярі 18-20 Zl/
год (житло безкошт.); Арматурники 
18 Zl/год; Внутр. ремонти 18-20 Zl/
год; Заводи і фабрики 14-16 Zl/год; 
Робота в Чехії під відкриття чеської 
візи. Термінові робочі візи в Європу. 
Робота на заводах, складах, будові 
в Чехії з оплатою 140-200 корун/год. 
Ліц. мінсоцполітики №540 від 19. 
04. 2018 т.0999206710, 0975251480, 
0672582935 *ПРИМІТКА

 Водії  ● кат.Д потрібні для роботи 
на маршрутах м. Києва. Дохід від 
1300 грн/день. Житло надаємо 
т.0676000161, 0665215397 

*ПРИМІТКА

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

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

 Водії  ● навантажувачів 
т.0504800654

 Машиніст  ● екструдера (наладчик) 
з / п від 8000грн. Досвід роботи на 
виробництві, робота по змінах день / 
ніч, стажування місяць, знаходимося 
в Хортицькому р-ні. Всі питання за 
т.0678170131 Олена.

 Мережа  ● АЗС БРСМ – Нафта 
запрошує на роботу операторів – 
касирів, (гр. роботи день/ніч/48 та 
в день) , Хортицький, Заводський, 
Дніпровський, Комунарський р-ни 
т.0661504349

 Офіційному  ● дилеру ŠKODA потрібен: 
колорист.Велика з/п. Можливе 
навчання т.0995223969

 Потрібен  ● водій категорії «Д», 

робота на «Спринтері» на маршрут 
(доставка співробітників на роботу) 
. Можливо пенсіонерам і працюючим 
водіям на пів. ставки (400 грн. /день) 
. Без ш/з та судимостей. Офіційне 
працевлашт.т.0669909962

 Підприємству  ● в м. Вільнянск на 
постійну роботу потрібен кранівник 
автокрану, з/п від 17 000 грн. 
т.0671192400, 0505567010

 Підприємству  ● в м. Вільнянсск на 
постійну роботу потрібні водії кат 
«С», «Е» з причепом, з/п від 20 000 
грн. т.0671192400, 0505567010

 СТО  ● в центрі міста потрібен арма-
турник т.0667061884, 0974164151

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

 ТД  ● «Ікар» пропонує роботу водія 
кат.»В, С, Е» т.0500839749

Терміново потрібні
 Апаратник  ● т. (061) 2890057, 
0676197557

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

 Без  ● досвіду, офісна робота. До 
9000грн+ премії т.0952343820, 
0964089995

 Зварювальник  ● металопродукції 
напівавтоматом, 5, 6 розряд, графік 

5/2, дзвонити з 9-00 до 15-00 
т.0994336028

 Мережа  ● АЗС БРСМ – Нафта 
запрошує на роботу помічників 
оператора, (гр. роботи день/ніч/48 
та в день) , Хортицький, Заводський, 
Дніпровський, Комунарський р-ни 
т.0661504349

 Налагудживальник/оператор  ●
в цех з виробництва паперової 
серветки, з / п від 8000грн. Офіційне 
працевлаштування, знаходимося в 
Хортицькому р-ні. Всі питання за 
т.0678170131 Олена.

 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 промоутери для  ●
розповсюдження листівок 
т.0663384713

 Підприємству  ● потрібні каменярі, 
висока з/п, офіційне працев-
лаштування, навчання за раху-
нок підпиємства т.0968085712, 
0662383230

 Робота  ● для всіх т.0671813758, 
0957510825

 Складальник-комплектувальник  ●
на склад в м. Мелітополь та 
Запоріжжя. Вимоги: відповідальність, 
старанність, уважність, досвід 
вітається. Обов'язки: складання 
та упаковування товару згідно з 
накладною, навантаження / виван-
таження ТМЦ. Ми пропонуємо: з/п 
9000 грн, офіційне працевлашту-
вання; роботу в стабільній компанії; 
дружній коллектив т.0997983306 
Ольга

 Студентам  ● робота в офісі 
т.0987861535

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

району, опалення газове, 

дзвоніть т.0687630891

 Потрібні промоутери для ●
розповсюдження листівок 
т.0663384713
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Актуальні пропозиції роботодавців

Персонал
салонів краси

 Потрібен мастер парикмахер  ●
на постійну роботу. На право-
му березі. У прохідному місці 
т.0507198465

Шукаю роботу
 Чоловік  ● 32 рік, без досвіду роботи, 
освіта середня, навички роботи 
на ПК на рівні користувача, мови 
російська, українська, англійська 
(шкільна програма). Розгляну 

 Чоловік  ● 43 роки, шукає роботу 
підсобника на сторойке зі щоден-
ною оплатою від 400 грн. / день т. 
0993306700, 0984665327

 Чоловік  ● 49 років шукає роботу т. 

варіанти віддаленої роботи (за 
станом здоров'я) т. 0676838165, 
0955716781

 Чоловік  ● 40 роки, шукає роботу т. 
0665840666

 Чоловік  ● 42 років, шукає роботу 
охоронцем / сторожем, е досвід, 
варіанти т. 0667782448

0508319297

 Чоловік  ● 59 років шукає роботу 
сторожа можна тимчасово на 
літньому майданчику кафе в нічні 
зміни т. 0963420973, 0933700245

 Чоловік  ● 64 роки, шукає роботу 
фахівця з охорони праці або 
вантажопідйомним механізмам т. 

 Шукаю  ● роботу кошторисника. 
Досвід роботи 40 років. АВК і ІВК. 
Складання кошторисів, ДЦ, РСР т. 
0508245388
 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, а також будь-
яку іншу на неповний раб. день т. 
0664741496, 0973317402

 Шукаю  ● роботу охоронця т. 
0963974523

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

 Шукаю  ● роботу охоронця, сторожа, 
прибирання офісу, доглядальниці, 
санітарки, д / р, порядна, 
пенсіонерка т. 0678338424

 Шукаю  ● роботу охоронця, інвалід 
3 раб. гр. без в/п 58 років т. 
0679466704

 Шукаю  ● роботу охоронця, д/р, 
можлива вахта, варіанти. т. 
0638085790

 Шукаю  ● роботу прибиральниці т. 
0507139545

 Шукаю  ● роботу сторожа добу на 
добу, терміново т. 0992850738

 Шукаю  ● роботу. Є невеликий досвід 
в програмі 1С. Відповідальна, 
неконфліктна, чесна і пунктуальна. 
Розгляну різні варінт. Дуже потрібна 
робота т. 0681241982 Наталя

 Шукаю  ● роботу. Мені 42 роки. 
Розгляну варіанти т. 0731605464

0968431204

 Чоловік  ● без щ/з шукає роботу 
на будівництві, обробка внутр. 
помещеній, о/р, свій інструмент, 
варіанти т. 0689090440, 
0990923312

 Чоловік,  ● 34 роки, шукає роботу 
електрозварника, досвід робо-
ти 15 років, Павло-Кичкас т. 
0638478928

 Шукаю  ● постійну роботу на своєму 
авто Lanos на гузу, або водія кат. 
«В», «С» т. 0991106354

 Шукаю  ● постійну роботу обробни-
ка, встановлення вікон, дверей т. 
0931563746

 Шукаю  ● роботу вантажника, 
експедитора або охоронця т. 
0667101476

 Шукаю  ● роботу вантажника, 
різноробочого т. 0960081499

 Шукаю  ● роботу вантажника, 
різноробочого, підсобника т. 
0989317477

 Шукаю  ● роботу доглядальниці або 
няні. Досвід роботи 20 років, поряд. 
гаран. т. 0996442154.

 Шукаю  ● роботу доглядальниці в 
денний час т. 0955987686

 Шукаю  ● роботу доглядальниці з 
проживанням, жінка 49 років, д / 
р, без ш / з т. 0950051563

 Шукаю  ● роботу доглядальниці, 
д / р, цілодобово з проживан-
ням, порядність гарантована т. 
0684546946

 Шукаю  ● роботу електрика на 
півставки, 4гр допуску робоча т. 
0687369889

 Шукаю  ● роботу землекопа, 
охоронника, різноробочого т. 
0667101476

 17  ● років шукаю роботу, досвід 
роботи був у багатьох сферах на 
будівництві, млині, автомийці т. 
0958566037

 Інвалід  ● 2 гр. Шукає роботу на дому 
т. 0990291479

 Будівельник  ● шукає роботу 
підсобника т. 0963974523

 Водій  ● з власним легковим авто 
або на Вашому авто, шукає пост. 
роботу. т. 0639378020

 Водій  ● з власним м/автобусом шукає 
будь-яку роботу. т. 0679883928

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

 Водій  ● проф., шукає постійну роботу. 
т. 0633014007

 Водій,  ● охоронець шукає роботу, 
д/р т. 0662344007

 Дівчина  ● 32 роки. Шукаю роботу, 
підробіток.

т.  ● 0969333177

 Електрозварник  ● 6 розряду, різьбяр, 
шукає роботу т. 0983259655

 Жінка  ● 43 роки шукає роботу 
прибиральницею або санітаркою 
т. 0671496294

 Жінка  ● 43 роки, шукаэ робо-
ту реалізатором. Досвід є т. 
0956494324

 Жінка  ● 46 років, шукаю роботу 
сторожа, вахтера, прибиральни-
ця банку або офісу т. 0687872566 
Людмила

 Жінка  ● 60 років шукає роботу 
няні, можливо цілодобово т. 
0990781877

 Жінка  ● 60 років, шукає роботу домо-
господарки, можливо цілодобово 

т. 0983779211

 Жінка  ● 60 років, шукає роботу домо-
господарки, можливо цілодобово 
т. 0983779211

 Жінка  ● 60 років, шукає роботу 
домробітниці, можно цілодобово 
т. 0731605250

 Жінка  ● терміново шукає роботу 
прибиральниці, чергової, охорон-
ця, вахта возм по договору т. 
0681881099

 Жінка  ● у віці з досвідом роботи 
шукає підробіток доглядальни-
цею, порядна, уважна. + приби-
рання, приготування і за городом 
може дивитися якщо потрібно т. 
0672016826 Лариса

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

 Жінка,  ● 41 рік, без ш / з шукає 
будь-яку роботу або підробіток т. 
0989021962

 Зубний  ● технік шукає роботу, можли-
во помічником. т. 0977027742

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

 Терміново  ● шукаю роботу або 
підробіток бажано в районі Боро-
динського, Марина т. 0966693686

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

 Хлопець  ● шукає роботу вантаж-
ника, підсобника, різноробочого 
т. 0682553169

 Хлопець,  ● шукає роботу з щоденною 
оплатою, можливо нічні зміни т. 
0931496787

Будівельники
 Потрібні  ● працівники будівельних 
спеціальностей,  з / п висока, 
стабільна т.09312554483

Робочі спеціальності
 Підприємству  ● потрібні різноробочі, 
висока з/п, офіційне працев-
лаштування, навчання за раху-
нок підпиємства т.0968085712, 
0662383230

 Робота  ● в Запорізькій області. 
Різноробочі у комплекс теплиць. 
Гучкий графік, надаємо житло 
т.0668767536

 ТОВ  ● «Мік» запрошує на роботу 
комплектувальника т.0676195828, 
(061) 2220820, 0676195828

 ТОВ  ● «Мік» запрошує на роботу 
настелювача тканини (жінка) 
т.0676195828, (061) 2220820,

 Фасувальник  ● медичних виробів т. 
(061) 2890057, 0676197557

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

 Вантажники  ● т.0504800654

 Комплектувальники  ●
т.0504800654

 Комірники  ● т.0504800654, (061) 
2284749

 Машиніст  ● на розфасувалоно – 
пакувальні машини 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.)

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

 На  ● роботу в приватне охоронне 
підприємство «Еверест» потрібні 
жінки та чоловіки від 35 до 65 років, 
що проживають в м. Запоріжжя 
чи Запорізькій обл. Детальніше за 
т.0675863849 Любов Петрівна

Сторож-  ● охранник  в р-не Титано-
Магниевого комбината, Заводской 
район т. 0503220875

Послуги
охоронця

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

 Прийом  ● дзвінків і замовлень в 
офісі, гнучкий графік т.0671813758, 
0957510825

 ТД  ● «Ікар» пропонує роботу менед-
жера закупівель, збуту т.0500839749, 
0984339038

Бізнес 
персонал

Інженерно-
технічний 
персонал

 Інженер  ● – технолог т. (061) 2890057, 
0676197557

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

 Інженери  ● – лабораны 
т.0504800654

 Електромеханіки  ● т.0504800654

 Налагоджувальник  ● на розфасу-
вально – пакувальні машини т. (061) 
2890057, 0676197557

 Налагудживальник  ● в цех фоль-
ги, з / п від 8000грн. Офіційне 
працевлаштування, знаходимося 
в Хортицькому р-ні. Всі питання 
за т.0678170131 Олена.

 Оператори  ● виробничої лінії 
т.0504800654

 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 
роботу потрібен зварювальник. 
Дніпровський р-н, з/п від 10 000 
грн, офіц. працевлашт.т.0951367809, 
0960049426

 Підприємству  ● потрібні вогне-
тривники, висока з/п, офіційне 
працевлаштування, навчання за 

рахунок підпиємства т.0968085712, 
0662383230

 Слюсар  ● – складальник 
металопродукції по промисловим 
кресленням, 5-6 розряд, графік 5/2 
т.0994336028

 ТД  ● «Ікар» пропонує роботу 
різальника металлу, оф. прац., соц. 
пакет.т.0500839749

Запрошуємо  ● на постійну роботу 
(вахтовим методом) в м.Запоріжжя 

- охоронців без шкідливих звичок. 
Офіційне працевлаштування, з/п 
від 6000 до 15000 грн, проїзд, 
проживання, харчування за рахунок 
підприємства т.0952257609

Спеціалісти
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 Доглядальниця  ● для жінки., 
т.0979835685

 Помічниця  ● по домогосподарству 
(прибирання, догляд за дитиною, 
прання) , т.0677509779

Домашній 
сервіс

Вантажники
 Вантажник  ● т.0961919474

Медицина
 Лікар  ● стоматолог-терапевт 
(універсал) т.0677625090

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, 

бухгалтерськийоблік. 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

Шукаю роботу
 Помічниця  ● по господарству. Проф. 

Прибиранняпоточна і генераль-

на, прання/прасування, догляд 

за гардеробом. Приготуванняїжі, 

догляд за дітьми. Досвідроботи 

10 років у віп-сім'яхМоскви, Києва, 

Італії, 0964705433 Юлія

 Спеціаліст  ● з публічнихзакупівель, 

0988919795

 Сторож,  ● водій, тракторист, 

0968915372

 Студенти  ● 2 чол., будь-яку роботу, 

0971695215

 Хлопець,  ● 33р., на пост. роботу, 

0963452972

 Чол.  ● 45р., 0686428543

 Чол.,  ● 42р., без ш/з, 0966399860

 Чол.,  ● в Кирилівку, відповідальний, 

о/р є на керівних посадах, в/о, 

0509454852

 Масажист  ● вищої категорії, 
0963782203

 Надомну  ● роботу, т. 0684559931

 Наладжувальник  ● швейного облад-

нання., 6 розряд, 0953477090

 Няня,  ● догляд за людьми 
похилоговіку, 0964784524

 Охоронець,  ● 0686428543

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

 1 і  ● більшеосіб, виконаютьбудьякуфіз. 
Роботу т. 0974019722

 1-15  ● чоловік, виконають 
роботу будьякоїскладності т. 
0962488188

 Інвалід  ● 3гр., 0676111740

 Бригада  ● викон. польовіроботи, 
0686362332

 Бухгалтер  ● всі види оподаткування, 
т. 0677637479

 Бухгалтер  ● на удаленку, 
0680848274

 Виконаємо  ● будьякі физич. роботи, 
0684975425

 Водій  ● + л/авто, місто, Україна, 
0982527142

 Водій  ● + спринтер до 2т, 
0673988255

 Водійкат.  ● В, С, досвід + ваз, 
0978379790

 Доглядальниця  ● по догляду, 
о/р більше 5 років, 0678459958 
ТетянаДмитрівна

 Жін.,  ● 52р., прибирання приміщень, 
0988518127

 Жін.,  ● по догляду, з проживанням, 
50478

 Зварювальник,  ● слюсар, пост., 
оплачується., 0635358979

Фінанси
 Бухгалтер  ● т.0961919474

 Головний  ● бухгалтер 
т.0961919474

Торгівля
 Продавець  ● продовольчих товарів 
т.0961919474

 Охоронець  ● т.0679179734

 Охоронець,  ● т.0680682760

Послуги
охоронця

 Комплектувальник  ●
(кондитерськівироби, бакалія) 
т.0961919474

 Комірник  ● т.0961919474

 Контролер  ● якості/комірник, 
т.0671044300, 0671033900

 Логіст  ● т.0961919474

 Оренда  ● пляжу під дитячі атракціони. 
Потрібні підприємці з власни-

ми реалізаторами для продажу 
кукурудзи та пахлави на пляжах м. 
Бердянська. т.0990104713

 Оренда  ● пляжу під дитячі атракціони. 
Потрібні підприємці з власни-
ми реалізаторами для продажу 
кукурудзи та пахлави на пляжах 
м. Бердянська. т.0990104713 

*Примітка

Бізнес персонал

 Слюсар  ● КВП т.0961919474

 Слюсар  ● гідротехніки, 
т.0965939260

 Слюсар  ● з обслуговування та 
ремонту вентиляційних систем; 
т.0684089523

 Слюсар-ремонтник  ●
(знанняверстатів ЧПУ) або учень 
т.0956901675

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

 Стерженщік  ● машинного формуван-
ня (жінка) т.0684089523

 Електрик  ● з ремонту верстатного 
обладнання т.0956901675

 Електрик  ● т.0961919474

 Електрогазозварник  ●
т.0961919474

 Механік,  ● т.0965939260

 Оброблювач  ● деталей (робота з 
електроінструментом) , з/п відрядна, 
т.0671044300, 0671033900

 Оператор  ● плазмового різання; 
т.0684089523

 Різьбяр  ● по граніту т.0671044300, 
0671033900

 Сантехнік  ● т.0679179734

СпеціалістиТерміново потрібні

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

 Геодезист  ● т.0961919474

 Лаборант  ● хім. аналізу 
т.0961919474

 Майстер  ● касетного Японського 
магнітофона, т.436874

 На  ● роботу потрібні повари, приби-
ральниця, офіціанти, бармени, 
реалізатори на літній період робо-

ти (м. Бердянськ) . т.0661951233 

*Примітка

 Оператор  ● ЧПУ (1-я і 2-я зміна) 

т.0684089523

 Працівник  ● басейну, 

т.0679179734

 Приймальниця  ● замовлень 

т.0671044300, 0671033900

 С/г  ● підприємству потрібно агроном, 

т.0965939260

 Соліст  ● і солістка, до 45 років, 

т.436874, 0678653296

 Художник  ● портретист, т.0671044300, 

0671033900
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Керівники
 Бригадир  ● т.0961919474

 Майстер  ● дільниці т.0961919474

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

 С/г  ● підприємству потрібно агроном, 
т.0965939260

Менеджери
 Менеджер  ● з продажу 
т.0676192995

 Менеджер  ● з реклами, 
т.0975910306

 Менеджер  ● із збуту т.0961919474

 Менеджер-секретар  ● в агентство 
нерухомості, т.0685253636

 Головний  ● енергетик, 
т.0684089523

 Головний  ● інженер т.0961919474

 Конструктор  ● зі знанням 
програм Компас і Solidworks. 
т.0676192995

 Контролер  ● ОТК – верстатних і 
слюсарних робіт т.0673388045

 Наладчик-оператор  ● фрезер-
них і токарнихцентрів HAAS 
(стійкауправління FANUC) 
т.0676192995

 Начальник  ● ОТК т.0684089523

 Технолог  ● в ливарне виробництво 
т.0684089523

Інженерно-
технічний персонал

Робота за кордоном
 Працевлаштуємо  ● сім’ю з безкоштов-

ним надаванням житла (можливість 

обрати містопроживання) із 

земельною ділянкою (10-30 сот.) 

і високою офіційною зарпла-

тою + відсотки (15-50 тис. грн) . 

Завод-виробникпричепів «Лев». 

Відкриваємо новіфілії по Україні 

т.0675527571

Робота  ● в країнах Євросоюзу. Робочі 

карти, робочі візи, страховки, 

паспорти, довідки, вибір вакансій. 

т.+380969270637

Сезонна робота
 Покоївка  ● в Кирилівку, 
т.0978285056

 Помічник  ● кухаря, 3 людини, в 
кафе Примпосад, оплата договірна 
т.430086, 0677196073

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

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

 Аніматор  ● т.0679179734

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

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

 На  ● роботу потрібні повари, приби-
ральниця, офіціанти, бармени, 
реалізатори на літнійперіодроботи 
(м. Бердянськ) т.0661951233

Транспорт та автобізнес

 Водій  ● В, С, Е, т.0961919474

 Водій  ● В., С. т.0961919474

 Водій  ● з будівельними навичками, 
т.0671044300, 0671033900

 Водій  ● навантажувача 
т.0961919474

 Водії  ● кат.Д потрібні для роботи 
на маршрутах м. Києва. Дохід від 
1300грн/день. Житло надаємо 

т.0676000161, 0665215397

 Механізатори,  ● т.0680682760

 Механік,  ● т.0965939260

 Оператор  ● АЗК т.0961919474

 Тракторист  ● (Імпортний трактор) 
т.0961919474

 Тракторист  ● (МЗТ, ЮМЗ) 
т.0961919474

 Двірник  ● т.0961919474

 Покоївка  ● т.0679179734

 Прибиральник  ● території (ІНВ) 
т.0961919474

 Приймальниця  ● замовлень, знання 
ПК т.0671044300, 0671033900

 Різноробочий  ● т.0680682760

 Різноробочий,  ● т.0671044300, 
0671033900

 Різноробочий,  ● т.0675262882

 Садівник  ● т.0961919474

 Фасувальник-пакувальник  ● (ІНВ) 
т.0961919474

Робочі спеціальності
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 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

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

 Часткова  ● зайнятість! Підробіток 
вихідного дня! Таємний поку-
пець! Для проведення цінового 
моніторингу в продовольчих 
магазинах шукаємо співробітників 
на вакансію таємного покупця. 
т.0680314975 Оксана.

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, офіціант 
т.0997266990

обов'язки: розвивати творчі 
здібності, організація дозвілля 
для дівчинки відповідно до віку, 
прищепити правила гігієни і їх 
виконання. Наша дівчинка дуже 
товариська, весела і життєрадісна. 
Графік роботи: Пн-пт з 11: 00-18: 
00. З / п 10 тис. Грн. Спосіб оплати 
вибираєте самі (на карту / готівкою) 
. Якщо все це про Вас, тоді ми Вас 
чекаємо! т.0950273914, 0933314176, 
0979116501

 Пpeдлагаем  ● нескладну paботy 
в інтepнете на дoмy для всeх. 
Paбoтa нe Складні і пpіносящая 
відмінний дoxoд. Вложeний тaкжe 

 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 деталь-
но за такими контактами: пошта 
innasado. vaya87@gmail. com, viber 
+380682378781 (Не дзвонити) 

i. k. a4. 3@gmail. com

 Пекар  ● (Супермаркет Сільпо) вул 
Консульська +380994935104

 Требуется  ● горничная в загород-
ный дом. Работа с проживанием. 
Требования к кандидату:от восем-
надцати до тридцати пяти лет, без 
в/п, исполнительная, трудолюбивая, 
вежливая, доброжелательная, чест-
ная. График :Вт-пт с 8:00 до 17:00. 
Питанием и проживанием обеспе-
чиваем Заработная плата 10 тыс. 
грн. Выплаты ежемесячно налич-
ными или на карту т.0950273914, 
0933314176, 0979116501

місяць + бонуси% (раз на тиждень) + 
бенефіт на покупки в магазині (2000 
щомісяця) . Зарплата заступник 
керуючого.: 3500 місяць + бону-
си% (раз на тиждень) + бенефіт на 
покупки в магазині (2000 щомісяця) 
. +380675796807, +380931422808, 
+380996119399

 ПОЛОГІВСЬКИЙ
Т   ● 2 людини шукають роботу, 
підробіток на постійне або тривале 
час т.0669738993

 В кав'ярню  ● «Ретріт» на постійне 

 Потрібні  ● мийники автомобілів на 

автоматичну мийку т.0994899025

 Потрібні  ● працівники ритуальної 

служби т.0666503355, 

0953199225

Пишіть !!

 Ми  ● шукаємо няню для дівчинки 
трьох років. Наші вимоги до няні: 
вік до тридцяти п'яти років, актив-
на життєва позиція, креативність, 
відповідальність, доброта, бажан-
ня стати другом для дитини. Ваші 

нe нужнo. Дaнная рабoтa пoдoйдёт 
всім активним людям. Oфіціaльнoe 
тpудoуcтpoйcтвo (за бажанням) . 
Вoзмoжнocть кapьepнoгo pocтa 
дo діpeктopa мaгaзінa в cвoём 
гopoдe c бoлee виcoкім дoхoдoм. 
Paбoтa з будь-якого місця Пишіть 
нa елeктpoнную пoчту m. a. sha. n. 

 У магазин  ● Секонд потрібні 
продавець і заступник керуючого. 
Бердянськ, пр. Пролетарський 
220 (поруч з ж / д вокзалом на 
другому поверсі Сільпо) . Графік 
роботи 5/2. Вимоги: чесність, 
комунікабельність, швидкість в 
работе. Зарплата продавця: 3000 на 

місце роботи потрібен кухар. Графік 
2 через 2, з 7-00 до 22-00. Неділя 
постійний вихідний. Оформлення, 
навчання т.0661608068

 В магазин  ● «Вкусняшка» потрібен 
продавець. Досвід роботи 
обов'язковий т.0669944232

 В салон  ● «Стиль», р-н ПЛМС, 
терміново потрібно на роботу 
майстер манікюру, дзвонити по 
т.0501889422

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

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

 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

 На  ● постійну роботу потрібен грузчик 
т.0990555665, 0953500002

 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 прийма-
ти (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. Контро-
лювати 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

 Потрібен  ● бухгалтер для веден-
ня документів по звітності ФОП 
єдиногоподатку третьої групи 
т.0663888363

 Потрібен  ● водій на DAF (зерновоз) 
т.0990555777

 Потрібен  ● водій на МАЗ 
т.0506652422

 Птрібен  ● водій на молоковоз, прий-
мальниця молока т.0507009069

 ТОВ  ● « Полетехніка» запрошує на 
постійну роботу бугалтера. Звер-
татися за т.0676171968

ВАКАНСІЇ В РАЙОНАХ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальні пропозиції роботодавців Запорізької області
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ПРО ГАЗЕТУ
Актуальні ціни на розміщення реклами

В Укрпошті триває передплата  видань на ІІ 
півріччя 2021р. 

Пропонуємо Вам:
• широкий перелік цікавих  друкованих видань  

-  понад 1700 індексів  загальнодержавних та 
понад 1500 індексів  місцевих видань, 

• вчасна доставка додому, в офіс або 
абонентську скриньку,

• можливість оформлення передплати 
“онлайн”,

• участь в розіграші подарунків акції «Я люблю 
передплату».

Для того, щоб стати учасником акції “Я 
люблю передплату” та прийняти участь у 
розіграші побутової техніки необхідно:

Передплатити одне або декілька видань 
вартістю від 100 гривень, щонайменше на 6 

місяців, через  листоношу або  у своєму відділенні 
Укрпошти. Прийматимете участь у  розіграші 
однієї з 24 –х мутиварок ROTEX!

Передплатити одне або декілька видань 
вартістю від 100 гривень, щонайменше на 6 
місяців, онлайн, на корпоративному сайті www.
ukrposhta.ua. Прийматимете участь у розіграші 
хлібопічки Tefal, блендеру Tefal, праски Saturn, 
мікрохвильової печі EXPERT!

Для самих активних передплатників 
Укрпошта приготувала СУПЕР подарунок – 
Електровелосипед. 

Щоб стати нашим Супер передплатником та 
позмагатися за електровелосипед необхідно:

• Передплатити два та більше видань на 
одну особу вартістю від 100 гривень на період не 
менше, ніж на 6 місяців,

• Надіслати копії (або фото) квитанцій та 
абонементу П-1 на електронну пошту: Vid-
dil_Peredplaty@ukrposhta.com  або на поштову 
адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, відділ 
передплати ЦАУ АТ «Укрпошта»,

• Написати на копії абонементу свій контактний 
номер телефону.

Супер передплатником стане той, хто  
здійснить оформлення передплати максимальної 
кількості примірників видань однією особою з 
найбільшою сумою вартості видань ( від 100 грн 
та більше), терміном не менше ніж на 6 місяців. 
Подарунок зможете отримати лише надавши свій 
контактний номер телефону.

Акція “Я люблю передплату”  триватиме до 
25 червня 2021 року (включно). Учасниками акції  
можуть бути лише фізичні особи. 

Розіграш подарунків відбудеться 21 липня 
2021 року. 

Зробіть подарунок своїм рідним та близьким, 
передплативши цікаві та корисні видання. Більше 
передплачених видань — вище шанс виграти 
електровелосипед!

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ВИДАННЯ ТА 
ВИГРАВАЙТЕ ПОДАРУНКИ!
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