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

 На  ● кабельний завод (Хортиць-
кий ж / м) потрібен начальник 
ремонтно – будівельної ділянки 
т.0667910756

Апаратник  ● т. (061) 2890057, 
0676197557

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

 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

 Робота  ● для всіх т.0671813758, 
0957510825

 Продавець  ● (відділ ковбасної та 
курячої продукції) . Космічний 

мрн, «Олександрівський» ринок. 
Графік роботи з 7-00 до 19-00, 
2тижні/2тижні, з / п 400 грн. / день. 
т.0676173170 з 12-00 до 17-00

 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

Потрібен менеджер з продажу  ●
первинної нерухомості. Досвід 
від 1 року обов'язковий. Бажане 
чоловік 095-307-85-99

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

 Потрібні промоутери для ●
розповсюдження листівок 
т.0663384713

Потрібен менеджер з продажу ●
первинної нерухомості. Досвід 
від 1 року обов'язковий. Бажане 
чоловік 095-307-85-99

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

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. Детальніша інформація 
за т.0999206710, 0975251480, 
0672582935 *ПРИМІТКА

Водії  ● категорії «Д» потрібні для 

роботи на маршрутах м. Києва. 

Дохід від 1300 грн/день. Житло 

надаємо. Детальніша інформація 

за 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

 Водій  ● на «Камаз» з причепом. З/п 
від 20 000 грн. . т.0676132872

 Водій  ● на газель «Соболь». 
Космічний мкн, «Олександрівський» 
ринок. Графік роботи 5/2, з 5-00 до 
16-00, з / п 10 000 грн. т.0676173170 
з 12-00 до 17-00

 Водії  ● навантажувачів 
т.0504800654

 Маляр  ● автомобільного фарбу-
вання, офіц. прац., повній соц. 
пакет, з/п стабільна, графік 
5/2, Шевченківський р-н 
т.0634098943

 Машиніст  ● єкскаватора, офіц. прац., 
повній соц. пакет, з/п стабільна, 
графік 5/2, Шевченківський р-н 
т.0634098943

 На  ● кабельний завод (Хортицький 
ж / м) потрібен водій категорії «В, 
С, Е» т.0667910756
 Потрібні автомийники. Стабільна  ●
оплата, новий колектив, хороші 
умови т.0973646053

 Підприємству  ● в м. Вільнянск на 
постійну роботу потрібен, автое-
лектрик з/п від 16 000 до 20 000 грн. 
099 9715913, 050 5567010

 Підприємству  ● в м. Вільнянск на 
постійну роботу потрібен кранівник 
автокрану з/п від 17000 грн., т.099 
9715913, 050 5567010

 Підприємству  ● в м. Вільнянск на 
постійну роботу потрібні: водії кат.С, 
Е (з причепом) , з/п від 20000 грн. 
т.099 9715913, 050 5567010

 Сертифікованому  ● фірмовому 
СТО на постійну роботу потрібен 
рихтувальник, «Інтеравто-Груп 
Запоріжжя» т.0973618858

Робочі спеціальності
 Оператор  ● 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.)

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

 Формовщиик  ● виробів із склопласти-
ку, ул Уральская, 3 т.0676897226

 Будівельне  ● підприємство оголошує 
набір підсобних робітників, з/п 
відрядна від 300 грн. куб. метр. 
т.0676565948

 Двірник  ● т. (061) 2890057, 
0676197557

 Комплектувальники  ●
т.0504800654

 Комірники  ● т.0504800654, (061) 
2284749

 На  ● постійну роботу в ТОВ «АЙС» 
потрібен укладальник – паку-
вальник (цех виробництва 
напівфабрикатів) , Шевченківський 
р-н, вул. Магістральна, 100 
т.0676187881

 Прибиральник  ● території (ІНВ) 
т.0961919474

Терміново потрібні
 Будівельне  ● підприємство оголошує 
набір бетонярів для залиття 
фундаменту без армування, з/п 
відрядна від 300 грн. куб. метр 
т.0676565948

 В цех  ● виробництва меблів потрібн 

Сборщик мебели (збірник меблів) 
т.0672686532, 0958565842

 В оптово-роздрібний склад  ●
потрібні робітники без д/р, мож-
ливо пенсіонери т.0671002812

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

району, опалення газове, 

дзвоніть т.0687630891
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ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ

вакансії Запоріжжя

Актуальні пропозиції роботодавців

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

 На  ● постійну роботу в ТОВ «АЙС» 
потрібенпПродавець фірмової 
мережі, Шевченківський р-н, вул. 
Магістральная, 100 т.0676187881

 Обвальщик  ● (курка) з досвідом 

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

 Помічник  ● обвальщика (курка) , 
Космічний мкн, «Олександрівський» 
ринок. Графік роботи з 7-00 до 17-00, 
5/2, з / п 8 000 грн. т.0676173170 з 
12-00 до 17-00

Персонал
салонів краси

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

Шукаю роботу
во помічником. т. 0977027742

 Молода  ● людина 39 років, без ш / 

з, кат. В, д / р в охороні, масажист, 

шукає роботу з офіц. оформлений., з 

зміни т. 0638565656

 Хлопець,  ● шукає роботу з щоденною 

оплатою, можливо нічні зміни т. 

0931496787

/ п від 4000 грн, т. 0689002922

 Терміново  ● шукаю работу. Розгляну 
варіанти, на постійно основі (мере-
жевий не пропонувати) Анна, 31 рік, 
т. 0953806364

 Хлопець  ● 38 років, шукає роботу з 
щоденною оплатою, можливо нічні 

 Чоловік  ● 32 рік, без досвіду роботи, 
освіта середня, навички роботи 
на ПК на рівні користувача, мови 
російська, українська, англійська 
(шкільна програма). Розгляну 
варіанти віддаленої роботи (за 
станом здоров'я) т. 0676838165, 
0955716781

група інвалідності роздача листівок, 
бажано на металургів писати т. 
0973011571

 Шукаю  ● роботу землекопа, 
охоронника, різноробочого т. 
0667101476

 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 особистим 
водіем. Великий досвід роботи в 
охрані. Е особистий автомобіль т. 
0673576148

 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 помічник куха-
ря, графік з 9-00 до19-00 т. 
0501067852

 Шукаю  ● роботу прибиральниці т. 
0507139545

 Шукаю  ● роботу реалізатором в кіоск 
т. 0934733490

 Шукаю  ● роботу сторожа, охоронця 
т. 0980274742

 Шукаю  ● роботу. Мені 26. Бажано 
добу, або нічні зміни

0993491650 ●

 Шукаю  ● роботу. Промоутер. Роздача 
листівки т. 0968824362

 Чоловік  ● 64 роки, шукає робо-
ту фахівця з охорони праці або 
вантажопідйомним механізмам т. 
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  ● пост. работу вантажника з 
щоденної з / п т. 0957745991

 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, охоронця, права 
кат. В, без ш / з т. 0952528503

 Шукаю  ● роботу вантажником на 
сьогодні завтра і на вихідні! т. 
0681960213

 Шукаю  ● роботу доглядальниці, 
Досвід роботи 5 років Великий 
досвід з людьми після інсульту, 
лежачими т. 80507340389

 Шукаю  ● роботу доглядальниці, о/р 
з тяжкохворими, можно подобово 
з прожив. т. 0661229956

 Шукаю  ● роботу дівчина 26 років, 3 

 20  ● років, шукаю роботу промоуте-
ром / роботу з щоденною оплатою, 
бажано в Хортицькому районі. т. 
+380639858562

 27  ● років. Шукаю роботу. Розгляну 
будь-які варіанти. т. 0965332092

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

 Інвалід  ● 3групи шукаю роботу з 
продажу кегового квасу бажано 
Космічний р-н, т. 0969242190

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

 Вантажник  ● шукає роботу з щоден-
ною оплатою. т. 0957745991

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

 Водій  ● кат « В, С» шукає роботу, є 
досвід роботи персональним водієм, 
досвід роботи на самоскидах т. 
0933589790

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

 Дівчина  ● 19 років шукає роботу. 
Досвіду в роботах особливо немає. 
Повна зайнятість, можливо робота 
в нічні зміни т. 0962864589

 Дівчина  ● 22 роки шукає роботу з 
потижневої або щоденною опла-
тою, р-н космос терміново, готова 
приступити сьогодні, працювала в 
нічному кіоску, касир, продавець т. 
0661113623

 Дівчина  ● 33 роки шукаю роботу 
на неповний робочий день т. 
0638792100

 Дівчина  ● шукає роботу, будь-який 

варіант т. 0980209547

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

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

 Жінка  ● 58 років, шукає роботу 
прибиральниці, чергової, охоронця, 
вахта т. 0681881099

 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  ● 62 роки шукаю роботу: 
сторож, прибиральниця, посудо-
мийка, няня, доглядальниця. т. 
0993003961

 Жінка  ● з досвідом роботи комірника 
шукає роботу (мережевий маркетинг 
не пропонувати) т . 0933727241

 Жінка  ● шукає роботу в кіоск 
можливо на добу, проживаю в 
Вознесенівському р-ні (мереже-
вий маркетинг не пропонувати) т. 
0682158708

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

 Зубний  ● технік шукає роботу, можли-

Керівники
 На  ● кабельний завод (Хортицький ж 
/ м) потрібен начальник механічної 
ділянки т.0667910756

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

Послуги
охоронця

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

 Гос. працівники в офіс-склад  ●
т.0671002812

 Потрібно офісний пер- ●
сонал з д / р підприємця, 
керівникат.0980506395, 
0952302419

Бізнес 
персонал

Менеджери
 На  ● кабельный завод (Хортиць-
кий ж/м) менеджер зі збуту 
т.0667910756

Інженери  ● – лабораны 
т.0504800654

 В цех  ● по виробництву меблів 
потрібен поклейщик кромки 
т.0672686532, 0958565842

 Електромеханіки  ● т.0504800654

 Зварювальник,  ● офіц. прац., 
повній соц. пакет, з/п стабільна, 
графік 5/2, Шевченківський р-н 
т.0634098943

 Монтажник  ● металлоконструкцій, 
офіц. прац., повній соц. 
пакет, з/п стабільна, графік 
5/2, Шевченківський р-н 
т.0634098943

 На  ● постійну роботу в ТОВ 
«АЙС» потрібен електромон-
тер, Шевченківський р-н, вул. 
Магістральна, 100 т.0676187881

 На  ● постійну роботу в ТОВ «АЙС» 
потрібен машиніст холодильних 
установок, що працюють на аміаці 
т.0676187881

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

 Оператор  ● в цех єкстракції, з/п від 
8 000 грн. т.0961871337

 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

Спеціалісти

 Будівельне  ● підприємство оголошує 
набір каменярів для укладання 
газобетонних блоків, відрядна від 
300 грн. куб. метр т.0676565948

 Будівельник  ● – універсал (бето-
няр, плиточник, муляр (камен-
щик) , офіц. прац., повній соц. 

пакет, з/п стабільна, графік 
5/2, Шевченківський р-н 
т.0634098943

 Маляр  ● – штукатур, офіц. прац., 
повній соц. пакет, з/п стабільна, 
графік 5/2, Шевченківський р-н 
т.0634098943

Будівельники

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

 Вантажники  ● т.0504800654

 Потрібен  ● вантажник на склад 
курячої продукції, Шевченк. р-н . 
Робочий день ненормваний з 5-30 
т.0676178577

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

Сезонна
робота
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ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

вакансії Мелітополя

Освіта
 Косметологія,  ● апарат. косметологія, 
масаж, візаж, шугарінг, 
т.0975976014

 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

 Соліст  ● і солістка, до 45 років, т. 

(0619) 436874, 0678653296

Шоу-бізнесМедицина
 Лікар  ● стоматолог-терапевт 
(універсал) т.0677625090

Торгівля
 Продавець  ● непродовольчих товарів 
т.0961919474

 Продавець  ● продовольчих товарів 
т.0961919474

 Реалізатор  ● в кіоск Кирилівка, 
т.0672874197

Керівники
 Майстер  ● дільниці (ливарний цех) 

т.0961919474

 Майстер  ● механічної ділянки 

(1-я і 2-я зміна, до 45років) 

т.0684089523

Менеджери
 Менеджер  ● з реклами 

т.0975910306

 Менеджер  ● зі збуту т.0961919474

 Менеджер-секретар  ● в агентство 

нерухомості, т.0685253636

 Головний  ● енергетик, 
т.0684089523

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

 Контролер  ● ОТК - верстатних і 

слюсарних робіт т.0673388045

 Начальник  ● ОТК т.0684089523

 Технолог  ● в ливарне виробництво 

т.0684089523

Інженерно-
технічний персонал

Фінанси
 Головний  ● бухгалтер 
т.0961919474

 Економіст  ● (знання англійської мови) 
т.0961919474

Робота за кордоном
 Офіційне  ● працевлаштування (Поль-

ща, Чехія) . Будівництво, зварю-

вальники, токарі. фрезерувальники, 

водії, готелі, ресторани, догляд, 

фабрики, заводи. Відкриттявіз 

(робоча, шенген, Воєводська) 

т.0676705141, 0508316355

 Безкоштовнівакансії  ● в Польщі: 
покрівельники і мулярі (житло 
безкошт.); Арматурники; Внутр. 
ремонти; Заводи і фабрики; Робота 
в Чехії під відкриття чеської візи. 
Терміно віробочі візи в Європу. 
Робота на заводах, складах, будові 
в Чехії з оплатою т.0999206710, 
0975251480, 0672582935

Транспорт та автобізнес

 Експедитор  ● т.0684917501

 Водій  ● «В, С» (відрядження по 
Україні) т.0961919474

 Водій  ● навантажувача 
т.0961919474

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

 Експедитор  ● т.0961919474

 Логіст  ● т.0961919474

 Оператор  ● АЗК т.0961919474

Терміново потрібні
 Баяністи  ● 2 чол. до 45 років, ударник, 
т. (0619) 436874, 0678653296

 Геодезист  ● т.0961919474

 Експедитор,  ● т.0684917501

 Мельник  ● т.0961919474

 Рибопереробному  ● підприємству 
(Київськаобл) потрібні пакуваль-
ники продукції, оброблювачі риби, 
комплектувальники, водій ел/
навантажувача. З/

п від  ● 11000гр. Графік: 20/10. Б/к 
житло, обіди. Виплата з/п по 

завершенню вахти т.0978101848, 

0509531032

 Укладальник-пакувальник  ●
т.0961919474

 Вантажник  ● т.0961919474

 Заливальник  ● металу 
т.0961919474

 Оператор  ● котельні т.0961919474

 Підсобний  ● робітник (фарбування 

деталей) . т.0684089523

 Фасувальник-пакувальник  ● (Підйом 

ваги понад 20 кг) т.0961919474

Робочі спеціальності
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ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

вакансії Мелітополя

Шукаю роботу
 Дівчина,  ● 33 роки, шукає роботу 
технічки, прибиральниці, охоронці, 
в Мелітополі т. 0966003186

 Дівчина,  ● 33р., Фасовщица, приби-

ральниця, місто т. 0966003186

 Жін.,  ● 56 років т. 0681112014

 Няня,  ● догляд за людьми 
похилоговіку, т. 0964784524

 Няня,  ● доглядальниця, без ш/з, 
люблю дітей, т. 0982393181

 Охоронець,  ● 50р., т. 0686428543

 Охоронець,  ● Кирилова, т. 
0686428543

 Помічниця  ● по господарству. Проф. 
Прибиранняпоточна і генераль-
на, прання / прасування, догляд 
за гардеробом. Приготуванняїжі, 
догляд за дітьми. Досвідроботи 
10 років в віпсем`яхМоскви, 
Києва, Італії, 0964705433 
Юліядоглядальниця по догляду, 
о / р більше 5 років, 0678459958 
ТетянаДмитрівна

 Сторож,  ● охоронець, р-н Кірова, 
центр, т. 0966798274

 Студенти  ● 2 чол., будь-яку роботу, 
т. 0971695215

 Токар,  ● фрезерувальник, т. 
0972870029

 Чол.,  ● 45р., будь-яку, т. 
0978379790

 Чол.,  ● 45р., т. 0686428543

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

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

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

 Інвалід  ● 3гр. т. 0676111740

 Бригада  ● викон. Польовіроботи т. 
0686362332

 Бухгалтер  ● всівидиоподаткування, 
т. 0677637479

 Бухгалтер  ● на удаленку т. 
0680848274

 Бухгалтер,  ● оператор 1С, секретар, 
діловод, т. 0684830982

 Вахтер,  ● охоронець, прибиральниця, 
т. 0969878831

 Водій  ● + авто т. 0982527142

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

 Доглядальниця,  ● о/р по догляду за 
людьми будь-якоговіку і статі, пого-
динно, цілодобово, т. 0965487385, 
0978246441

Будівельники
 До  ● Києва потрібні будівельники 

різних спеціальностей, каменьщаки, 

будівельники, різноробочі, малярі, 

охоронці тощо (вахта, Житло) 

т.0671888494

 Терміново  ● до Києва потрібні: 

охоронці, будівельники, муляри, 

різноробочі. Вахта. Гуртожиток 

надаємо. Будуємо під ключ з нуля 

т.0679684357

 Охоронець  ● т.0679179734

Послуги
охоронця

Сезонна робота
(0619) 430086, 0677196073

 Працівник  ● басейну т.0679179734

 Аніматор  ● т.0679179734

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

 Покоївка  ● в Кирилівку 
т.0978285056

 Покоївка  ● т.0679179734

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

т.0684089523

 Сантехнік  ● т.0679179734

 Складальники-вантажники,  ●
чолоікивід 18-40 років, 
т.0984845394

 Слюсар  ● з обслуговування та 
ремонту вентиляційних систем 
т.0684089523

 Слюсар-ремонтник  ● (знан-
ня верстатів ЧПУ) або учень 
т.0956901675

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

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

 Терміст  ● т.0961919474

 Електрик  ● з ремонту верстатного 
обладнання т.0956901675

 Електрик  ● т.0961919474

 Електрогазозварник  ●
т.0961919474

 Зварник-рихтувальник  ● потрібен 
з навичками маляра. Робота 
з автобусами «Богдан», м. Київ. 
1200 грн/день. Житло т.0676000161, 
0665215397

 Наладчик-оператор  ● фрезерних 
і токарних центрів HAAS (стійка 
управління FANUC) т.0676192995

 Оператор  ● ЧПУ (1-я і 2-я зміна) 
т.0684089523

 Оператор  ● плазмового різання 

Спеціалісти

 Торговий  ● представник, 
т.0988289605

Бізнес 
персонал
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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 КУХАРА т. 
+380983788749

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

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

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

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

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

 Головний  ● енергетик, екскаваторник, 
різноробочий в горіховому цегель-
ний завод потрібні: екскаваторник, 

 Потрібні  ● водії на КамАЗи «Рено 
преміум», зерновози, механік, 
слюсар т.0993594600

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ

запрошує фармацевтів, провізорів 
на роботу. 0504237679, 0678288502 
Катерина

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ

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-

на життєва позиція, креативність, 
відповідальність, доброта, бажан-
ня стати другом для дитини. Ваші 
обов'язки: розвивати творчі 
здібності, організація дозвілля 
для дівчинки відповідно до віку, 

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

 Національна  ● аптечна мережа 

КАМ'ЯНСЬКО 
ДНІПРОВСЬКИЙ

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

 БЕРДЯНСЬКИЙ
 Касир  ● (супермаркет Сільпо) вул 
Консульська + 380994935104

 Менеджер  ● по залученню клієнтів. У 
успішний інтернет-проект потрібен 

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

 Ми  ● шукаємо няню для дівчинки 
трьох років. Наші вимоги до няні: 
вік до тридцяти п'яти років, актив-

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

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

 В кав'ярню  ● «Ретріт» на постійне 
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

ВАСИЛІВСЬКИЙ

ВАКАНСІЇ В РАЙОНАХ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальні пропозиції роботодавців Запорізької області
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