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ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Зміст
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
КЕРІВНИКИ, БІЗНЕС - ПЕРСОНАЛ
ФАХІВЦІ
МЕНЕДЖЕРИ
ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ

Терміново потрібні

Робочі спеціальності

● ООО «Югсталь» требуется стропальщик, с о/р на полуавтомате
т.0983302572

● 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.)

● ПП ТОВ Видавничий Дім «Кераміст»
запрошує на роботу дизайнераверстальника (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.)

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

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
КОМП'ЮТЕРНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА
ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ

● Вакансія вільна т.0675910046

МАРКЕТИНГ
РЕКЛАМА, ПОЛІГРАФІЯ
ПЕРСОНАЛ САЛОНІВ КРАСИ
ДОМАШНІЙ СЕРВІС

● У дитячий сад на постійну роботу
няня. 0731207456

● Складальник готової продукції,
Павло-Кічкас, соц. пакет, офіц.
тр-під т.0673031403

● Без досвіду роботи. ЗП до 9000 грн
+ премія. Навчаємо. т.0952343820,
0964089995

● ООО «Югсталь» требуется заготовщик, с о/р на полуавтомате
т.0983302572

● Терміново потрібні: автомийник,
шиномонтажник т.0635522525,
0666144066

● Терміново потрібні: автомийник,
шиномонтажник т.0635522525,
0666144066

Спеціалісти

МЕДИЦИНА, ФАРМАКОЛОГІЯ

● На виробництво потрібен зварникзбиральник металоконструкцій, з/п
до 18000 грн, т.0976019358

КУРСИ
ПЕДАГОГІКА

● ООО «Югсталь» требуется сварщик, с о/р на полуавтомате
т.0983302572

ТУРИЗМ
ОХОРОННІ ПОСЛУГИ
ТОРГІВЛЯ
РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС
НЕРУХОМІСТЬ, СТРАХУВАННЯ
ТРАНСПОРТ І АВТОБІЗНЕС
БУДІВНИЦТВО
ВАНТАЖНИКИ

● Оператор плазмової різки
т.0676138354, (0619) 421901
● ПП ТОВ Видавничий Дім «Кераміст»
запрошує на роботу оператора
друкарського обладнання. Офіц.
працевлашт., соц. пакет, стабільна
з / п, премії. вул. Сєдова, 16, ● Слюсар – ремонтник, з/п від 8
т.0963816457 зв. з 10-00 до 15-00
000 грн. (можливо учень) , офіц.
(крім вих.)
працевлаштування т.0672619124,
0950203803
● Підприємству на постійну
роботу потрібен зварювальник.
Дніпровський р-н, з/п від 8000 грн, ● Токар – розточувальник, з/п від 12
● Кондитери, Павло-Кічкас, соц. ● Пекарі, Павло-Кічкас, соц. пакет,
000 грн., офіц. працевлаштування
офіц. працевлашт.т.0951367809,
т.0672619124, 0950203803
пакет, офіц. тр-під т.0673031403
офіц. тр-під т.0673031403
0960049426

Торгівля

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
РОБОТА НА НЕПОВНИЙ ДЕНЬ

Транспорт та автобізнес

РОБОТА ЗА КОРДОНОМ

● Автослюсар, на фірмову СТО на

МОДЕЛЬНИЙ, ШОУ-БІЗНЕС
ШУКАЮ РОБОТУ

Послуги
Побутові
● Домашній майстер т.0684486467
Андрій

Ремонтні
● Ремонт холодильников на дому, все
районы, гарантия т. (061) 2705040,
2704234, 096 3281717

Будівельні
● Паркетні роботі, циклювання без
пилу (єврошліфовка, виїзд за місто)
0636966981, 0976556993

Бородінському м-р. Зарплата від
14 000 грн. т.0676100454

Оголошення з регіонів

● СТО на Бородинському потрібен ● Запрошуємо на роботу водія на
вантажний автомобіль із причепом
автослюсар з досвідом роботи, з/п
т.0506652422
від 14000 грн. т.0676100464
● Запрошуємо на роботу пекаря
т.0502395813

● Робота в Польщі, Чухії. Безкоштовне
працевлаштування. ліц. №1890,
від 27. 11. 2017р. т.0663441183,
0664020689
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Бізнес персонал

Сезонна робота

● Без досвіду, офісна робота до 9000

● На базу відпочинку потрібно ● На базу відпочинку та в кафе www.
сантехнік, електрик, рятувальник,
azov. co. ua (пмт Кирилівка) потрібні:
сторож т.0968065110, 0504860904

+ премія т.0952343820
● Для роботи в офісі, гідну оплату
праці т.0936714251
● Заводу «Укрсторйсервіс» потрібен
менеджер з продажу продукції, з
о / р т.0665562525
● Потрібні

в

оптовий

відділ

т.0683498872, 0667106711

Інженернотехнічний
персонал

● Заводу «Укрсторйсервіс» потрібен
кухар, офіціанти т.0503741463,
інженер – конструктор з о / р
т.0950459996
0969908080, 0509902020

● Покоївки, охоронці, садівник,
двірник, т.0669298867, 0963620010,
0661600001

Персонал
салонів краси
● Затишного салону краси, поруч
з КЗ Глінки, на оренду потрібні
перукарі, бровіст і манікюрниця.
т.0975828789

Медицина

Менеджери Послуги охоронця

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

● Потрібні: водій, менеджер з реклами, секретар. З/п за результатами
співбесіди. Тел. (061) 7011110,
0676110350, 0504518582

● На промислове п-во в м. Кривий ● На роботу в приватне охоронне
Ріг потрібні охоронці (чол.,
підприємство «Еверест» потрібні
жін.), Оф. працевл., висока з /
жінки та чоловіки, від 35 до 65 років
п, безкоштовне проживання і
що проживають в м. Запріжжя чи
харч.,спецодяг. т.0674697939, 067341
Запорізькій обл. т.0666190286
6676,0673290637, 0957238078

Шукаю роботу
● Інвалід 3 группі шукає будь-яку ● Жінка, 48 років, шукає роботу
роботу т. 0994228386
доглядальниці по догляду за
хворими та людьми похилого віку,
● Водитель кат. «В», «С», ищет
о / р 10 років т. 0682845488
пост. работу, о/р по Украине т.
0684511591, 0660809541
● Жінка, 50 років, без ш / з, в / о,
шукає роботу, повна часткова
● Водій, охоронець шукає роботу т.
зайнятість. П-Кічкас, пр. Металургів
0662344007
т. 0963735431
● Дівчина, 25 років шукає роботу. Є ● Жінка, 54 роки, шукає роботу
досвід в торгівлі, розгляну будь-які
прибиральниці на неповний робочий
варіанти. т. 0686167487
день т. 0688288312
● Женщ., 47 лет, в/о технич., эконо- ● Жінка, 55 років, шукає підробіток
мич., знание ПК, ищет работу
т. 0978021765
менеджера по продажам, офисменеджера, osveta973@gmail. ● Ищу работу бухгалтера, опыт 35
com
лет, 1С бухг., Медок, клиент-банк,
отчетн. в эл. виде т. 0984250288
● Женщина 55 лет, ищет работу
уборщицы в вечернее время т. ● Ищу работу грузчика, экспе0956508409
дитора или охранника, вар. т.
0667101476
● Женщина 60 лет ищет работу
убощицы т. 0501058790
● Ищу работу охранника, о/р, возм.
вахта т. 0638085790
● Жінка 44 роки шукає роботу
доглядальниці з проживанням ● Кухар шукає роботу, досвід
або догляд за житло т. 0991340921,
більше 15 років т. 0665752429,
0681764100
0661543324

● Хлопець шукає будь-яку робо- ● Чоловік 40 років, шукає будь-яку
ту терміново, розглянути. все
оплач. роботу, д / р в будівництві
варианті, в будь-який час доби т.
т. 0635053978
0991624634
● Чоловік 41 рік, шукає роботу
● Хлопець шукає дюбую роботу, є
по внутр. зовнішній обробці т.
права кат. «В» і навантажувачі,
0956007960
терміново т. 0638392264
● Чоловік без ш / з шукає роботу
● Хлопець шукає роботу вантажплиточника або обробника т.
ника, підсобника, різноробочого
0990732550
т. 0501876325
● Чоловік шукає підробіток або разо● Хлопець шукає роботу вантажника,
ву роботу т. 0988797000

● Шукаю роботу вантажника,
експедитора або охоронця т.
0667101476
● Шукаю роботу вантажника,
різноробочого, підсобника т.
0989317477
● Шукаю роботу водія, категорія «С»
т. 0956839789

в офіс, досвід роботи 3 роки т.

0931217254
● Шукаю роботу доглядальниці
можна вахта, досвід 5 років, добра і ● Шукаю роботу прибиральниці,
ісполнітельтная т. 0967315642
кухаря-кондитера,
будь-яку
● Шукаю роботу доглядальниці погороботу.
Інвалід
3
гр.
(робоча)
т.
динно, подобово з проживанням, о
/ р великий т. 0965363059
0953696957
● Шукаю роботу доглядальниці т.
● Шукаю роботу підсобника,
0994715784
різноробочого т. 0953312434
● Шукаю роботу доглядальниці, д /
р в Москві, подобово, погодинно
● Шукаю роботу підсобника,
т. 0688079901
● Шукаю роботу зварювальника, різьбяра, підсобника т.
0974729049

● Жінка 50 р., шукає роботу ● Маляр, штукатур, поклейщик
прибиральниці не неповний робошпалер шукає роботу, жінка з д /
чий день в Шевченківск. р=н т.
р більше 15 років т. 0997110240
0995615137
● Медсестра пенсінорка, шукає робо● Жінка 55 років шукає роботу
ту з проживанням т. 0954842049
прибиральниці на неповний робочий
● Медсестра
шукає
роботу
день т. 0968932381
доглядальниці, д / р вміння готу● Жінка 56 років шукає роботу сторовати, рекомендації, порядність т.
0959333574
жа т. 0963066589

різноробочого, о / р, без ш /
з, терміново. Чоловік 30 років т.

0970435434
● Шукаю роботу кошторисника.
Досвід роботи 40 років. АВК і ІВК. ● Шукаю роботу різноробочого,
Складання кошторисів, ДЦ, РСР т.
Правий берег т. 0632834260
0508245388

● Жінка 60 р. , шукає роботу подобо- ● Медсестра
шукає
роботу
во (1/2, 1/3) сторожа, доглядальниці,
доглядальниці, д/р, можливо
цілодобово т. 0956321451
технічки, швейцара т. 0506648119
● Жінка 60 років, шукає роботу ● Молода людина 39 років, без ш /
прибиральниці, неповний робочий
з, кат. В, д / р в охороні, масажист,
день т. 0983779211
шукає роботу з офіц. оформлений., з
/ п від 4000 грн, т. 0689002922
● Жінка пенсійного віку шукає роботу
двірника, чергової, 1 Шевч. мкр, ● Монтажник м / пл. виробів, д / р 18
порядність і чистоту гарантую т.
років, шукає роботу, для роботи є
0958357772
все т. 0970736056, 0999750830
● Жінка шукає роботу доглядальниці ● Пенсіонер шукає будь-яку роботу,
т. 0681213123
желат. Шевч. р-н т. 0980291995

● Шукаю роботу вантажника, бетонника, землекопа, охоронця, стропальника т. 0931563746

різноробочого, підсобника, о / р в
будує. від. робіт т. 0977031834

●

● Жінка шукає роботу доглядальниці ● Пенсіонерка шукає роботу
т. 0963836403
реалізатора, кух. працівника, ● Хлопець шукає роботу зварювальника, о / р т. 0661557347
прибиральниці т. 0965079431
●
● Жінка шукає роботу продавця т.
0975806648
● Повар – кондитер в Ореховском ● Хлопець, шукає роботу з щоденрайоне т. 0679878479
ною оплатою, можна нічні зміни т.
● Жінка, 42 роки шукає робо0931496787
ту, 5-ти денний робочий день т. ● Роботу єкспедитора, о/р 5 років, т.
0987214514
0507885085
● Чоловік 36 років, шукає роботу ●
робітника в столярку, з навчанням,
● Жінка, 48 років, відповідальна, ● Хлопець 38 років, шукає роботу з
опіт в шліфовці, єл. інструментом т. ●
чесна, шукає роботу прибиральниці
щоденною оплатою, можливо нічні
або в охороні т. 0661609311
зміни т. 0638565656
0669284690

● Шукаю роботу кухаря, помічника ● Шукаю
роботу
сторожа,
кухаря т. 0965819721
доглядальниці, охоронця, жінка
● Шукаю роботу на ПК, чоловік,
31 років, без о / р, освіта се52 роки, д / р т. 0966483023
редня. Навички роботи з ПК на
уровне пользователя. Розгляну ● Шукаю
роботу
сторожа,
всі варіанти т. 0676838165,
пенсіонер порядна, ответсств. т.
0955716781
0974565814
● Шукаю роботу на дому т.
0990291479
● Шукаю роботу, інвалід 3 раб. групи.
● Шукаю роботу няні, масажистки,
Марина 0950780914
домробітниці, прибиральниці т.
0684476195
● Шукаю роботу. Біолог, бухгал● Шукаю роботу операторомтер, водій, педагог з відзнакою,
касиром, диспетчером колл-центру
т. 0933256858
без ш / з, 49 років, т. 0948016187,
Чоловік, 57 років шукає роботу сторожа, охоронця, без ш / з,
(061)7016187
● Шукаю роботу охоронця, сторовеликий досвід т. 0671496891,
жа, двірника т. 0688032527,
0957314614
0661096091
● Шукаю роботу. Дівчина 35 років
Шукаю роботу в офісі, бажано ● Шукаю роботу по роздачі реклам(робота, підробіток), можливо
п'ятиденний робочий графік. Можу
них листівок, візитних карток
сезонна
робота, відповідальна,
працювати в авто сфері, банківській
в приват. предпіятія м. Жовті
сфері так як є досвід.
води, П'ятихатки, Кривий Ріг т.
без ш / з т. 0669685324
0975772372
Також готовий розглянути інші
варіанти т. +380990769987
● Шукаю роботу посудомийниці- ● Юрист, вища освіта, ЗНУ, інвалід 2
прибиральниці т. 0660735380
гр., Шукає роботу, можливо часткоШукаю роботу вантажника, Правий
берег т. 0975097323
во, за договором т. 0961719053
● Шукаю роботу прибиральниці
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Спеціалісти
● Плазміст; т.0684089523
● Слюсар з МСР т.0961919474
● Слюсар з обслуговування та
ремонту вентиляційних систем;
т.0684089523
● Слюсар з ремонту верстатів
т.0676138354, (0619) 421901
● Слюсар-електрик з ремонту
технологічного устаткування
т.0961919474
● Слюсар-ремонтник т.0961919474

● Такелажник т.0961919474
● Слюсар-модельщик;
т.0985085490
● Токар

на

напівавтомати

т.0676138354, (0619) 421901

Терміново
потрібні

Фінанси

● Бухгалтер т.0961919474
● Менеджер-секретар в агентство
нерухомості, 0685253636
● Економіст з матеріально-технічного
● Працівники харчового виробництва,
постачання т.0961919474
в країнах Євросоюзу, т.0969270637,
0966107702
● Менеджер із зовнішньоекономічної
● Слюсар-інструментальник
т.0972022202, (0619) 431054 з 8.
00 до 17. 00 Наталя

діяльності (знання англ. . мови)
т.0961919474

● Токар-універсал т.0676138354,
(0619) 421901

Бізнес персонал

● Слюсар-інструментальник
● Токарі-автоматчики, т.0676138354,
● Агроном т.0961919474
т.0972022202, (0619) 431054 з 8.
(0619) 421901
00 до 17. 00 Наталя
● Дизайнер корпусної
т.0676136720

мебелі

● Контролер ОТК; т.0684089523
● Контролер якості т.0972022202,
(0619) 431054 з 8. 00 до 17. 00
Наталя

● Електрик 4-6 розряду/електромон- ● Наладчик
верстатів
ЧПУ
тер, т.0676138354, (0619) 421901
т.0676138354, (0619) 421901
● Електрик т.0961919474

● Обрубувач т.0961919474

● Електрогазозварник
т.0961919474

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

● Електромонтер з експлуатації ● Оператор верстатів
електролічильників т.0961919474
т.0961919474

з

● Контролер якості т.0972022202, ● Менеджер із збуту (с/г запчастини)
(0619) 431054 з 8. 00 до 17. 00
т.0961919474
Наталя
● Помічник регіонального менеджера
● Менеджер
з
постачання
т.0958006840
т.0961919474
● Програміст т.0961919474
● Менеджер корпусних меблів,
● Промоутер т.0960035101
т.0676136720

ПК

● Електромонтер з експлуатації ● Оператор заправних станцій
розподільчих
мереж
т.0961919474
т.0961919474
● Оператор котельні т.0961919474
● Кладальник-пакувальник
т.0972022202, (0619) 431054 з 8. ● Оператор плазмового різання;
т.0684089523
00 до 17. 00 Наталя

Транспорт та автобізнес

металу
● Ливарник пластмас т.0961919474 ● Плавильник
т.0961919474
● Мед. працівники в країнах
Євросоюзу,
т.0969270637, ● Слюсар МСР т.0676138354, (0619)
421901
0966107702

● Автоелектрик т.0961919474
● Автослюсар т.0961919474
● Водій навантажувача (Маніту)

Робота
за кордоном
● Медичні працівники в країнах
Євросоюзу,
т.0969270637,
0966107702
● Працівники харчового виробництва,
в країнах Євросоюзу, т.0969270637,
0966107702
● Працівники будівництва, в
країнах Євросоюзу, т.0969270637,
0966107702
● Працівники промисловості, в
країнах Євросоюзу, т.0969270637,
0966107702

т.0961919474
● Експедитор на літній період
т.0986104460

вакансії Мелітополя
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ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Менеджери Робочі спеціальності

Медицина
● Мед.

працівники в країнах ● Менеджер
т.0975910306
т.0969270637,

з

Євросоюзу,

реклами, ● Балансувальник в мех. Цех
(чоловік); т.0684089523
● Вантажник т.0961919474

0966107702

● Люди для сільгосп робіт м.
Кам'янка-Дніпровська, звертатися
за телефоном т.0501901555

● Психолог т.0961919474
● Лікар ветеринарної медицини
т.0961919474

● Налагоджувальник ливарних
машин т.0972022202, (0619) 431054
з 8. 00 до 17. 00 Наталя

● Сестра медична зі стоматології
т.0961919474

Торгівля
● Продавець

в

кулінарію

Послуги
охоронця
● Охоронник т.0961919474

т.0987131232

● Торговий агент в торговий дім Петро, ● Охоронці, т.0676138354, (0619)
421901
місто + Кирилівка, т.0681885895
● Торговий агент в торговий дім Петро,

Інженернотехнічний персонал
● Інженер з
т.0961919474

охорони

праці ● Інженер
–
т.0961919474

● Оператори/учні Операторів промислових ліній т.0676138354, (0619) ● Робітник зеленого будівництва
421901
т.0961919474
● Оператори/учні Операторів токарних верстатів з ЧПУ т.0676138354, ● Різноробочі (від 7000грн)
(0619) 421901
т.0676138354, (0619) 421901
● Працівники харчового виробництва,
в країнах Євросоюзу, т.0969270637, ● Укладальник-пакувальник
0966107702
т.0972022202, (0619) 431054 з 8.
● Тесляр т.0961919474
00 до 17. 00 Наталя
● Пресувальник т.0972022202, (0619)
431054 з 8. 00 до 17. 00 Наталя

місто + Кирилівка, т.0681885895

● Шліфувальник; т.0684089523

конструктор

Шукаю роботу

● Конструктор
зі
знанням
програм Компас іSolidworks. Т.
● Заточник, т. 0963847401
● 00-24 вантажники, різноробочі, ● Додивлюся похилого чол., т.
т. 0966819851
0676192995
вантажоперевезення, вивіз сміття,
(0619)427676
● Контролер ВТК т.0676138354, (0619) т. 0671188881
● Жінка, 51р., прибирання приміщень, ● Керівник, о/р, т. (0619)444524
421901
т. 0988518127
● Ланос пікап, до 600кг, т.
● 1 і більше осіб, виконають будь-яку ● Домробітниця, т. (0619)427676
фіз. работу, т. 0974019722
0675946459
● Технолог конструктор корпусних
● Жін., 51р., місто, т. 0689560415
● Жінка, доба/двое/троє, або доглямеблів, т.0676136720
● 1 і більшеосіб, виконають будь-яку
● Машиніст
екскаватора,
т.
фіз. работу, т. 0974019722
0974183424
● 1-15 чоловік, виконають робо● Муляр, т. 0682762090
ту будь-якої складності, т.
0962488188
● Муляри,
бетонщики,
т.
● 1-15 чоловік, виконають робо0983858450
ту
будь-якоїскладності,
т.
● Охоронець, т. 0686428543
0962488188
● 2 муляра
0971396678

професіонала,

● Охоронець, т. 0974183424

т.

● Охоронець. т. 0680693841

● Інвалід 3гр., т. 0676111740
● Бухгалтер на
0680848274

удаленку,

● Помічниця по дому, няня, доглядальниця, т. 0980345015

т.

● Прибиральниця, вахтер, доглядальниця, кур'єр, т. 0966271482

● Вантажникпрофесійно. На навантаженнястрой тапобут. сміття, ЗІЛ,
газон, кладка цегли, бетонніроботи,
стяжка, різноробочий, підсобник,
відвироблення, т. 0979955347

● Псіхоскіпер, т. 0989968056
● Репетитор математики, 1-11кл.,
підготовка до ДПА, ЗНО, т.
0974491254

● Водій в, с, досвід, експедитора., т.
0978379790
● Водій всі категорії, т. 0989113465

● Сантехнік, охоронець-сторож, т.
0961561176

● Водій кат. В, з, досвід, т.
0978379790
● Водій с авто, т. 0982527142

● Столяр, т. 0676133223

● Водій+ авто, т. 0982527142

● Токар, т. 0977963763

● Водій, т. 0974183424

● Чол., 42р., без ш/з, т. 0966399860

● Догляд за людьми похилого віку,
т. 0980058235

● Чоловік. 40років, т. 0686428543
● Жін., 55р, місто, т. 0681112014

дальниця, комірник, фасовщик, т. ● Чоловік. 46р., 3гр. інвалідності,
0960296195
сторож, доба/трое, т. 0977050753

● Доглядальницяз проживанням,
● Жін., 55р., на непов. роб. день, т.
о/р, т. 0689081411
0972796752
● Завгосп,
● Додивлюся за житло, т.
● Жінка 50р., д/р реал., др. вакан.,
0963417085
0680903678

керуючий,

т. ● Чоловік. пенс., без ш/з, двірник,
б/в, кирил., т. 0679969495
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ВАКАНСІЇ В РАЙОНАХ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Актуальні пропозиції роботодавців Запорізької області
ОРІХІВСЬКИЙ

система оплати т.0997190001

● На СТО потрыбні автослюсар,
● IDS Borjomi Ukraine – велика
шиномонтажник з досвідом роботи.
торгово-виробнича компанія,
Повна зайнчтість т.0502189175
лідер свого сегменту на ринку
продуктів харчування (наші брен- ● Потрібен водій категорії «Д» Т.
ди: Миргородська, Моршинська,
0668358493
Трускавецька, Borjomi) , оголошує
конкурс на вакансію торговий представник з власним авто в Оріхові.
т.+38067405739
● Баядера Груп великий національний
холдинг, що спеціалізується
на виробництві та реалізації
високоякісної алкогольної продукції
(ТМ «Хлібний Дар», «Цельсій»,
«Козацька Рада», «Перша Гільдія»,
продукція ТМ «Коблево» і ін.) .
Стабільна Компанія з 27 річною
історією, лідер алкогольної сфери,
оголошує про відкриття вакансії:
торговий представник Місце роботи
– м Орєхов, г. Пологи т.0954115062,
0986137792

● Помічник машиніста тепловоза
Paбoтa з будь-якого місця Пишіть
результату. Премії, відпочинок за
нa елeктpoнную пoчту m. a. sha. n.
Заробітна плата (усього) : 10000 грн
рахунок компанії. Більш детальi. k. a4. 3@gmail. com
Опис Завдання та обов'язки, опис
● Т 2 людини шукають роботу,
но за такими контактами: пошта
робіт, коментарі: Здавати і приймапідробіток на постійне або тривале
innasado. vaya87@gmail. com, viber ● Пекар (Супермаркет Сільпо) вул
ти (у складі локомотивної бригади)
час т.0669738993
Консульська
+380994935104
+380682378781 (Не дзвонити)
тепловоз у депо і на станційних
Пишіть !!
● Требуется горничная в загород- ● В кав'ярню «Ретріт» на постійне
коліях. Перевіряти стан механічного
місце роботи потрібен кухар. Графік
та електричного обладнання при
2 через 2, з 7-00 до 22-00. Неділя
прийманні тепловоза. Готувати
постійний вихідний. Оформлення,
тепловоз до поїздки, забезпечувати
навчання т.0661608068
мастильними матеріалами. Контро● В магазин «Вкусняшка» потрібен
лювати роботу вузлів і механізмів
продавець. Досвід роботи
під час руху поїзда. Режим роботи:
обов'язковий т.0669944232
Підсумковий облік робочого часу
Характер виконуваної роботи:
● В салон «Стиль», р-н ПЛМС,
Постійний Умови праці: Допустимі
терміново потрібно на роботу
Додаткові вміння, знання, навички,
майстер манікюру, дзвонити по
вимоги до працівника: Наявність
т.0501889422
попереднього медичного огляду;
● Дистриб'ютору ТМ Nemiroff на
(061) 6523602
постоянную работу потрібен торговий представник з власним авто ● Потрібен бухгалтер для веден(з ГБО) , що проживає в Пологи
ня документів по звітності ФОП
(бажано) . Працювати по Токмацьєдиногоподатку третьої групи
кий р-ну т.0969578672
т.0663888363

ПОЛОГІВСЬКИЙ
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● Всеукраїнська мережа продовольчих магазинів ТОВ ТК «Економ
Плюс»

17
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● запрошує Бухгалтера в продуктовий магазин, розташований в
г. Орехов

● Для развоза заказов требуется
водитель со своей бортовой
машиной. Зарплата сдельная
т.0953531344, 0677631591
● Ишу роботу водієм категорії В
т.0509612390

● 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/

● Потрібен
водій
т.0506652422

на

МАЗ

● Птрібен водій на молоковоз, приймальниця молока т.0507009069
● На доставку стройматериалов
требуется водитель – грузчик, ● Підсобний робітник. Виконує
кат В, С1, з/п 9000 грн. на руки
підсобні та допоміжні роботи в
т.0953531344, 0677631591
ковбасному цеху, складах, базах,
коморах тощо. 5-денний робочий
● На постійну роботу потрібен грузчик
тиждень т. (061) 6523602
т.0990555665, 0953500002

● Головний енергетик, екскаваторник,
● ПП Технопластпологи на постійну
різноробочий в горіховому цегельроботу запрошуется менеджер зі
ний завод потрібні: екскаваторник,
здбуту т.0663773360
енергетик, різноробочі (спеціальної
освіти не потрібно) . Вимоги: ● Потрібен водій категорії «Д» на ● Ми шукаємо няню для дівчинки
ный дом. Работа с проживанием.
Фізично розвинені, відповідальні
приміські маршрути т.0952347309
трьох років. Наші вимоги до няні:
Требования к кандидату:от восемлюди, без шкідливих звичок. З усіх
вік до тридцяти п'яти років, активнадцати до тридцати пяти лет, без
питань телефонуйте 0669411315, ● Потрібен продавець в продовольчу
на життєва позиція, креативність,
в/п, исполнительная, трудолюбивая,
0679669022
крамницю т.0999243498
відповідальність, доброта, бажанвежливая, доброжелательная, честня стати другом для дитини. Ваші
● Національна аптечна мережа ● Потрібні водії на КамАЗи «Рено
ная. График :Вт-пт с 8:00 до 17:00.
обов'язки: розвивати творчі
запрошує фармацевтів, провізорів
Питанием и проживанием обеспепреміум», зерновози, механік,
здібності, організація дозвілля
на роботу. 0504237679, 0678288502
слюсар т.0993594600
чиваем Заработная плата 10 тыс.
для дівчинки відповідно до віку,
Катерина
грн. Выплаты ежемесячно налич● Потрібні
кухар,
офіціант
прищепити правила гігієни і їх
ными или на карту т.0950273914,
● Часткова зайнятість! Підробіток
т.0997266990
виконання. Наша дівчинка дуже
0933314176, 0979116501
вихідного дня! Таємний покутовариська, весела і життєрадісна.
пець! Для проведення цінового ● Потрібні мийники автомобілів на
Графік роботи: Пн-пт з 11: 00-18: ● У магазин Секонд потрібні
автоматичну мийку т.0994899025
моніторингу в продовольчих
00. З / п 10 тис. Грн. Спосіб оплати
продавець і заступник керуючого.
магазинах шукаємо співробітників
вибираєте самі (на карту / готівкою)
Бердянськ, пр. Пролетарський
● Потрібні працівники ритуальної
на вакансію таємного покупця.
. Якщо все це про Вас, тоді ми Вас
служби
т.0666503355,
220
(поруч з ж / д вокзалом на
т.0680314975 Оксана.
чекаємо! т.0950273914, 0933314176,
0953199225
другому поверсі Сільпо) . Графік
0979116501
роботи 5/2. Вимоги: чесність,
комунікабельність,
швидкість в
● Пpeдлагаем нескладну paботy
работе. Зарплата продавця: 3000 на
в
інтepнете
на
дoмy
для
всeх.
● Касир (супермаркет Сільпо) вул
місяць + бонуси% (раз на тиждень) +
Paбoтa нe Складні і пpіносящая
Консульська + 380994935104
бенефіт
на покупки в магазині (2000
відмінний
дoxoд.
Вложeний
тaкжe
● В майстерню художньої ковки
щомісяця) . Зарплата заступник
нe нужнo. Дaнная рабoтa пoдoйдёт
(Енергодар) на постійну роботу ● Менеджер по залученню клієнтів. У
керуючого.: 3500 місяць + бонувсім активним людям. Oфіціaльнoe
успішний інтернет-проект потрібен
потрібні працівники по металу+з
си% (раз на тиждень) + бенефіт на
тpудoуcтpoйcтвo (за бажанням) .
співробітник для віддаленої
вмінням зварювальної справи
покупки в магазині (2000 щомісяця)
Вoзмoжнocть кapьepнoгo pocтa
роботи! Графік роботи вільний,
(напівавтомат) . Бажано посвідчення
. +380675796807, +380931422808,
дo діpeктopa мaгaзінa в cвoём
від 3 годин на день. Допомога на
водія категорії «В». Графік:
всіх етапах кар'єрного росту до
+380996119399
гopoдe c бoлee виcoкім дoхoдoм.
понеділок – п'ятниця. Выдрядна

КАМ'ЯНСЬКО
ДНІПРОВСЬКИЙ

● Потрібен водій на DAF (зерновоз)
т.0990555777

БЕРДЯНСЬКИЙ

● ТОВ « Полетехніка» запрошує на
постійну роботу бугалтера. Звертатися за т.0676171968
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