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

 В Кирилівку  ● на базу відпочинку 
www. azov. co. ua та в кафе потрібні: 
кухар, помічник кухаря, посудо-
мийка, покоївка т.0503741463, 
0969908080.

 Потрібні промоутери для  ●
розповсюдження листівок 
т.0663384713

 Співробітники в клінінгову  ●
компанію для прибирання служ-
бових і виробничих приміщень 
т.0677464556

 Фірмі на постійну роботу потрібні  ●
прибиральниці на повний і непо-
вний робочий день. Остановка 
Будинок одягу т.380504566630

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

Ремонтні
 Ремонт  ● холодильників на дому, всі 
райони, гарантія. 066-7978811, 096 
3281717, 098 5488004

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

Послуги

Торгівля
 Робота  ● в Кирилівці! Житло 
надається. Зарплата 30% від каси. 
Продавати кукурудзу / пахлаву, і 
т.д. 0982131354

 У відділ  ● подарунків – сувеніри 

Шевченківський р-н потрібен 

продавець. т.0676862118

Транспорт та автобізнес
 Запрошуємо  ● на роботу механіка з 

досвідом роботи, вул. Виробнича, 

10Б т.0686824949

 Запрошуємо  ● на роботу мийницю (ка) 

авто. Графік 5/2, з/п від 7 000 грн., 

вул. Перемоги, 94 т.0504521850

Терміново потрібні

Оголошення з регіонів
В Жешуві  ● на складі автозапчастин, 
для хлопців і чоловіків до 40 р., 
бажано знання польської мови на 
рівні розуміння. Док.: біометрич. 
паспорт; оформ. роб. візи для 
працевлаштування. Обов'язки: збір 
товару по накладних; переміщення 
товару на складі; прийом і видача 
автозапчастин. Гр. роб.: 10-12 год/
день; 6 дн. /тижд. Житло безкошт., 
робочий одяг і медогляд за раху-
нок польського роботодавця. Ліц. 
мінсоцполітики №540 від 19. 04. 
2018 т.0969599860, 0931260322, 
0999206710 *Примітка

 Водії  ● категорії «Д» для роботи 
на маршрутах м. Києва. 1500грн/
день, житло та ремонт т.0665215397, 
0676000161*Примітка

 До  ● Києва потрібні будівельники 
різних спеціальностей, каменьщики 
будівельники, різноробочі, малярі, 
охоронці тощо (вахта, Житло) 
т.0671888494 *Примітка

 Зварювальник-рихтувальник  ●
потрібен для роботи з кузовами 
автобусів «Богдан» у м. Києві. 
Досвід роботи та навички маля-
ра обов'язково. З/п 25000грн. 
Житло т.0676000161, 0509003444 

*Примітка

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

*Примітка

 Рибопереробному  ● підприємству 
(Київська обл) потрібні пакуваль-
ники продукції, оброблювачі риби, 
комплектувальники, водій ел/наван-
тажувача. ЗП 12-18 т.гр. Графік: 
20/10. Б/к житло, обіди. Виплата ЗП 
по завершенню вахти т.0978101848, 
0509531032 *Примітка

 Рибопереробному  ● підприємству 
(Київська обл) потрібні пакуваль-
ники продукції, оброблювачі риби, 
комплектувальники, водій ел/наван-
тажувача. ЗП 12-18 т.грн. Графік: 
20/10. Б/к житло, обіди. Виплата ЗП 
по завершенню вахти т.0978101848, 
0509531032 *Примітка

 Терміново  ● до Києва потрібні: 
охоронці, будівельники, муляри, 
різноробочі. Вахта. Гуртожиток 
надаємо. Будуємо під ключ з нуля 
т.0679684357 *Примітка

 Співробітники в клінінгову ●
компанію для прибирання служ-
бових і виробничих приміщень 
т.0677464556

 Потрібні промоутери для ●
розповсюдження листівок 
т.0663384713
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ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ

вакансії Запоріжжя

Актуальні пропозиції роботодавців

Шукаю роботу
 Хлопець  ● шукає роботу з щоден-

ною оплатою, можливо ночную. т. 

0931496787

 Хлопець  ● шукає роботу охоронця, 

 Чоловік  ● 64 роки, шукає роботу 

спеціаліста по охорони праці 

або грузоподьемн. механізмам т. 

0968431204

водія, о/р т. 0662344007

 Хлопець38  ● років шукає роботу з 
щоденною оплатою, можна нічні 
зміни . Вар. т. 0638565656

 Чоловік  ● 42 р. без в/п, не судимий, 
права кат В, шукає роботу без 
кваліф. охранніка, вантажника т. 
0952528503

 Чоловік  ● 47 років . Іщу роботу 
водія на своєму автомобілі або 
водія експедитора на своєму 
авто, пасажирські і вантажні 
перевезення на міжмісто і місту . 
т. 0677048286

 Чоловік  ● шукає будь-яку своєчасно 
оплачувану роботу т. 0957579984

 Чоловік  ● шукає надомну роботу т. 
0963621659

 Шукаю  ● пост. роботу обробни-
ка, установника вікон, дверей т. 
0931563746

 Шукаю  ● підробіток на 4-5 ч, будь-
яку. мені 21, т. 0963888604

 Шукаю  ● підробіток разнорабочім. 
Відповім всім. т. 0972269859

 Шукаю  ● підробіток, 17 років. т. 
0639491339.

 Шукаю  ● роботу няні, Наталя 40 років, 
без шкідливих звичок, досвід є. т. 
0986765096

 Шукаю  ● роботу озеленювача о/р. т. 
0953415553

 Шукаю  ● роботу охороника о/р, можл. 
вахта, варианті т. 0638085790

 Шукаю  ● роботу охоронцем . Великий 
досвід роботи в охороне. Е права 
категорії В. т. 0673576148.

 Шукаю  ● роботу охоронця, сторожа, 
прибирання офісу, доглядальниці, 
санітарки, горнічной в сауні, 
о/р, порядність. Пенсіонерка т. 
0678338424

 Шукаю  ● роботу охраніка, сторо-
жа, дворніка. т. 0688032527, 
0661096091

 Шукаю  ● роботу підсобником з 
щоденною оплатою т. 095774599

 Шукаю  ● роботу сантехніком або 
обслуговування басейнів на море 
в Кирилівці т. 0678898800

 Шукаю  ● роботу сторожа, добу або 
ніч т. 0501583067

 Шукаю  ● роботу хлопець 18 років. 
Переважно на Бабурці, можу 
працювати в ніч. т. 0677011395

 Шукаю  ● роботу, підробіток. Розгля-
ну всі варіанти. Медична освіта т. 
0506588073

 Шукаю  ● роботу. Бажано 
продавець

Дівчина  ● 20 років т. 0987764273

 Шукаю  ● роботу. Чоловік 59 років. 
Серйозний, надійний, вдумливий. 
Авто. Готовий до відряджень. 
Шукаю роботу керівника «середньої 
ланки», філія, представництво, 
помічник власника. Інспектування. 
Продажі (досвід В2В промисловий 
сектор) т. 068 4 999 794

 Шукаю  ● підробіток – шпаклівка , 
шпалери , ламінат , откоси і т. д. 
0683935404

 Шукаю  ● роботу вантажника т. 
0667101476

 Шукаю  ● роботу вантажника, 
експедитора або охоронця т. 
0667101476

 Шукаю  ● роботу вантажником 
проживаю біля ринку Анголенко 
т. 0688067510

 Шукаю  ● роботу вантажником, 
охоронцем . Всі пропозиції т. 
0953725442

 Шукаю  ● роботу доглядальниці з 
проживанням, великий д/р, чистоту 
і порядність гарантірую. Срочно т. 
0985914956

 Шукаю  ● роботу доглядальниці т. 
0687650786

 Шукаю  ● роботу доглядальниці, 
домработніці. т, 0982663750

 Шукаю  ● роботу доглядальниці, 
можна цілодобово т. 0952577273

 Шукаю  ● роботу доглядальниці, о/р 
з тяжкохворими, можна подобово з 
проживанням т. 0661229956

 Шукаю  ● роботу доглядальниці, о/р, 
будь-який р-н т. 0505848886

 Шукаю  ● роботу з прибирання квар-
тир. т. 0685328080

 Шукаю  ● роботу завгоспа, майстра, 
чоловік 56 років, досвід, без ш/п. 
т. 0669269032

 Шукаю  ● роботу землекопа, бетонни-
ка, покрівельника т. 0667101476

 Шукаю  ● роботу на постійній основі, 
з 8 годинним робочим днем. Теле-
фонуйте на номер 0638826891

 Шукаю  ● роботу няні на непо-
вний рабоч. день. Досвід роботи 
с дітьми 2 года. т. 0664741496, 
0973117402

 Інвалід  ● 2 групи, шукає роботу на 
дому т. 0990291479

 Бухгалтер  ● 15 років стажу в / о, 
1С 7, 1С 8, торговля, склад, пр-во, 
шукає роботу на П-Кічкасе т. 
0963735431

 Бухгалтер  ● шукає роботу: ведення 
обліку ФОП, люб. група оподатку-
вання в розрізі окремих, кадр учет. 
т. 0637543155

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

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

 Водій  ● проф., Шукає роботу на 
постійно т. 0633014007

 Дівчина  ● 22 роки без шкідливих 
звичок візьму підробіток в ніч, є 
досвід роботи касиром, тільки 
щодня оплата !! т. 0661113623

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

 Дівчина  ● 35 років, без ш/з, 
комунікабельна, шукає работу. 
Варіанти т. 0990477485

 Дівчина  ● 37 років, шукає робо-
ту прибиральниці, тільки офіси 
(близко до бул. Шевченка) з 9-10 
ранку, оплата після вбирання т. 
0985942133

 Жінка  ● 44 роки шукаю роботу 
прибиральниці , 5/2 або не повний 
раб. день, проживаю на Осипенків. 
мк – ні т. 0930804445

 Жінка  ● 44 роки шукаю роботу 
прибиральниці 5/2 або не повний 
раб день, проживаю на Осипенк. 
мк н т. 0930804445

 Жінка  ● 50 років, в/о без ш/з, шукає 
роботу на П-Кічкасі, можна позмінно, 
не квал. труд т. 0963735431

 Жінка  ● 56 років, шукає работу. т. 
0988644680

 Жінка  ● 60 років шукає роботу 
домробітниці, можна круглосуточно. 
т. 0731605250

 Жінка  ● 60 років, шукає роботу 
доглядальниці, можна цілодобово 
т. 0983779211

 Жінка  ● 60 років, шукає роботу 
домробітниці, можна цілодобово 
т. 0983779211

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

 Жінка  ● 60 років, шукає роботу сторо-
жа, двірника, прибиральниці, можна 
цілодобово т. 0978499851

 Жінка  ● 61 років шукає робо-
ту консьєржа або сторожа т. 
0688765387

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

 Жінка  ● шукає роботу доглядальниці, 
о/р 13 років т. 427985, 0668027784, 
0682845307

 Жінка,  ● 50 років, без шкідливих 
звичок шукає роботу вахтера/
консьєржа, т. 0508602568

 Зварювальник-складальник  ●
металоконструкцій, о/р 30років 
шукає роботу т. 0950565165

 Зубний  ● технік шукає роботу, можл, 
помічника т. 0977027742

 Ищу  ● работу на неполный рабочий 
день т. 0638826891

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

 Привіт,  ● шукаю будь-яку підробіток 
на вихідні, т. 0954348538

 Терміново  ● шукаю будь-яку робо-
ту, дівчина 29 лет. Космос. Вищу 
економічне образованіе. Е досвід 
роботи аудитором і продавцем-
кассіром. Варіанти. 095174552

 Охоронній фірмі потрібні  ●
охоронники (чоловіки та жінки) 
Робота вахтовим методом. 
Проживання за рахунок фірми. 
Деталі за номером: +38 050-957-
18-34, +38 068-183-11-52

Послуги
охоронця

 Без  ● досвіду роботи. Офис. до 

9000+премії. т.0952343820, 

0964089995

Робота
для всіх

 Потрібні  ● співробітники на прийом 
дзвінків і замовлень т.0671813758, 
0957510825

 Підприємству потрібні  ●
на постійну роботу: слюсар, 
зварювальник механічного 
обладнання.т.0665802390 дзвінки 
приймаємо протягом робочого 
дня

 Робота  ● в Запоріжжі. Дохід як закор-
доном т.0731547336

Підприємству  ● в м. Вільнянск 
на постійну роботу потрібні: 
МАЙСТЕР КОТЕЛЬНОЇ, МАЙСТЕР 
ОЛІЄПРЕСОВОГО ЦЕХУ, ВОДІЙ кат. 
С, Е.. з/п від 20000 грн т.099 9715913, 
050 5567010

Спеціалісти
 Держслужбовцям.  ● Робота . 
Висока плата за Ваш досвід 
т.0934096650

 Додатквий  ● дохід для всіх (до 10000 
грн) т.0683498872

 Набираємо  ● співробітників в офіс 
т.0951762602

 Персональний  ● асистент 
підприємцю. Доход до 15000 грн 
+ процент.т.0981883232

 Робота  ● . Набор співробітників з о/р 
госслужащіх. Обученіе безкоштовно. 
Растущій дохід. 0671002812

 Спеціаліст  ● з досвідом кадрової 
роботи т.0677629359

 Співробітник  ● в офіс . Обуча-

ем. Стабільно зростаючий дохід. 

т.0680554609, 0502419771

Бізнес персонал

 Підприємству потрібні ●
на постійну роботу: слюсар, 
зварювальник механічного 
обладнання.т.0665802390 дзвінки 
приймаємо протягом робочого 
дня

 Охоронній фірмі потрібні ●
охоронники (чоловіки та жінки) 
Робота вахтовим методом. 
Проживання за рахунок фірми. 
Деталі за номером: +38 050-957-
18-34, +38 068-183-11-52
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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

Будівельники
 Підсобні  ● робітники в Кирилівку 
(будівельні роботи) доставка та 
проживання надається. Вік від 20 
до 50 років. т.0684089523

 Виконаємо  ● будь-які будує. роботи, 
т.0684975422

 Баяністи  ● 2 чол. до 45 років, удар-

ник, т.436874, 0678653296

 Соліст  ● і солістка, до 45 років, 

т.436874, 0678653296

Шоу-бізнес

Торгівля
 Помічник  ● кухаря, 3 людини, в кафе 
Примпосад, оплата від 8000грн. 
т.430086, 0677196073

Інженер-конструктор  ● по ливарній 
оснастці т.0500293959

 Інженер-технолог  ● по мех. обробці 
т.0684089523

 Головний  ● енергетик, 
т.0684089523

 Електрик  ● з ремонту верстатного 
обладнання т.0956901675;

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

 Контролер  ● ОТК – верстатних і 
слюсарних робіт т.0673388045

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

 Наладчик-оператор  ● фрезерних 
і токарних центрів HAAS (стійка 
управління FANUC); т.0676192995 
Оператор плазмового різання; 
т.0684089523

 Начальник  ● ОТК т.0684089523

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

 Підсобний  ● робітник (фарбування 
деталей) . т.0684089523

 Підсобний  ● робітник з подаль-

шим навчанням формування 
т.0684089523

 Складальники-вантажники,  ●
чоловіки від 18-40 років, 
т.0984845394

 Слюсар  ● з обслуговування та 
ремонту вентиляційних систем 
т.0684089523

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

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

 Технолог  ● в ливарне виробництво 
т.0684089523

 Формувальник;  ● т.0684089523

Робочі спеціальності

 Менеджер з реклами,  ●
т.0975910306

Бізнес 
персонал

Сезонна робота
Робота ●  на морі в пансіонаті на 

Арабатській стрілці. Потрібні кухарі, 

покоївки, озеленювачі. Харчування 

та проживання за рахунок робото-

давця. Детальніше за телефоном 

0672167070

Потрібні ●  підсобні робітники в 

Кирилівку (будівельні роботи). 

Доставка до місця роботи і прожи-

вання надається. Вік від 20 до 50 

років. Дзвонити з 08:00 до 16:00 

(крім суботи та неділі). Детальніше 

за телефоном 0684089523

 Менеджер з реклами, ●
т.0975910306
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ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

вакансії Мелітополя

Шукаю роботу
 Жін.,  ● доглядальниця, кухар, т. 

0984617662

 Жін.,  ● Няня, доглядальниця, т. 

0980345015

 Надомну  ● роботу, т. 0684559931

 Няня  ● с д/р, т. 0981081690

 Няня,  ● догляд за людьми похилого 
віку, т. 0964784524

 Охоронець,  ● садівник, т. 
0680846212

 Покоївка,  ● , охоронець, прибираль-
ниця, т. 0969878831

 Помічниця  ● по господарству. Проф. 
Прибирання поточна і генеральна, 
прання / прасування, догляд за 
гардеробом. Приготування їжі, 
догляд за дітьми. Досвід роботи 
10 років в віпсемьях Москви, Києва, 
Італії, 0964705433 Юлія

 Чол.  ● 36р, будь-яку, з з/п від 350грн/
день, т. 0505888954

 Чол.,  ● 42р., без ш/з, т. 0966399860

 Чол.,  ● 45р., Будь-яку, т. 
097837979

 Чол.,  ● різноробочий, т. 
0979617165

 Чоловік.  ● 52р, охоронець, доба / 
троє, т. 0680846212

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

 1-15  ● чоловіків, виконають 
роботу будь-якої складності, т. 
0962488188

 Інвалід  ● 3гр., т. 0676111740

 Бухгалтер  ● всі види оподаткування, 
т. 0677637479

 Бухгалтер  ● на удаленку, т. 
0680848274

 Вантажники,  ● різноробочі, ванта-
жоперевезення, вивіз сміття, т. 
0671188881

 Водій  ● кат. В, С, досвід + Ваз, т. 
0978379790

 Доглядальниця  ● з проживанням в 
Мелітополі т. 0988274960

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

 Доглядальниця,  ● догляд за 
людьми похилого віку, погодинно, 
0682427810

 Електронник,  ● т. 0966132639

 Жін.,  ● 52р., прибирання приміщень, 
т. 0988518127 202

 Жін.,  ● доглядальниця, великий 
д/р з тяжкохворими, погодинно, 
т. 0965291771

магнітофона, т.436874

 Менеджер-секретар  ● в агент-

ство нерухомості, Мир домов 

т.0685253636

 Автоінструктор, на- ●
вчання водінню, довідки по 
т.0675010139

 Майстер  ● касетного Японського 

Спеціалісти
 Інженер-технолог  ● по мех. обробці, 
т.0500293959

 Вантажник  ● т.0961919474

 Водій  ● навантажувача (фронталь-
ний) т.0961919474

 Гальванік  ● т.0961919474

 Геодезист  ● т.0961919474

 Головний  ● бухгалтер (ПДВ) 
т.0961919474

 Економіст  ● (знання англійської мови) 
т.0961919474

 Експедитор  ● т.0961919474

 Електрик  ● т.0961919474

 Електрогазозварник  ●
т.0961919474

 Заливальник  ● металу 
т.0961919474

 Комірник  ● т.0961919474

 Мельник  ● т.0961919474

 Менеджер  ● із збуту т.0961919474

 Оператор  ● мийної установки 

т.0961919474

 Оператор  ● – касир АЗК 

т.0961919474

 Продавець  ● продовольчих товарів 

т.0961919474

 Різальник  ● металу т.0961919474

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

 Слюсар-інструментальник  ●

т.0961919474

Робота для всіх
 Автоінструктор, на-●

вчання водінню, довідки по 
т.0675010139
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вакансії Запорізької області

 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, 
енергетик, різноробочі (спеціальної 

Повна зайнчтість т.0502189175

 Потрібні  ● водії на КамАЗи «Рено 

преміум», зерновози, механік, 

слюсар т.0993594600

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-
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-
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, 
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 

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

 Національна  ● аптечна мережа 
запрошує фармацевтів, провізорів 

КАМ'ЯНСЬКО 
ДНІПРОВСЬКИЙ

 На  ● СТО потрібні автослюсар, шино-
монтажник з досвідом роботи. 

 БЕРДЯНСЬКИЙ
 Касир  ● (супермаркет Сільпо) вул 
Консульська + 380994935104

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

вибираєте самі (на карту / готівкою) 
. Якщо все це про Вас, тоді ми Вас 
чекаємо! т.0950273914, 0933314176, 
0979116501

 ПОЛОГІВСЬКИЙ
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

 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

 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 

ВАКАНСІЇ В РАЙОНАХ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальні пропозиції роботодавців Запорізької області
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