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

 На базу відпочинку та у  ●
кафе в смт.Кирилівка потрібні: 
покоївки, повар, офіціанти, бар-
мен, двірник Тел. (066) 017-80-83, 
з 09-00 ранку

 Потрібні промоутери для  ●
розповсюдження листівок 
т.0663384713

 Прибиральниця,  ● 300грн / зміна, 
Умови – графік 4/4 з 8-00 до 16-00, 
300грн / зміна, безкоштовне харчу-
вання т.0977247979

 Робота  ● для дівчат. Високий дохід. 
Проживанням забезпечуємо. м. 
Дніпро. т.0967482004

Робота в Запоріжжі. Дохід як  ●
закордоном т.0731547336

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

 Шукаємо  ● в Запоріжжі! Різноробочих 
для робіт підсобними робітниками 
. Пропонуємо гнучкий графік робо-
ти та жило надаємо. З усіх питань 
звертатись за т.0669896869

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

Транспорт та автобізнес
 Водій  ● на Камаз з причепом . з/п від 
20000 грн т.0676132872

 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

 Потрібно  ● єкспедитор водій, 
способній працювати чесно, 
без пропусків, ранні віезді з 6 
ранку, офіційне працевлаш-
тування, стабільна з / пл від 

13000-15000. Склад знаходиться 
навпроти центральної прохідної 
«Запоріжсталі» т.0978408590 
Сергій

Терміново потрібні

Оголошення з регіонів
 Водії  � категорії «Д» для роботи на 
маршрутах м. Києва. 1500 грн/
д е н ь ,  ж и т л о  т а  р е м о н т 
т . 0 6 6 5 2 1 5 3 9 7 ,  0 6 7 6 0 0 0 1 6 1 

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

*Примітка

 Зварювальник-рихтувальник  �
потрібен для роботи з кузовами 
автобусів «Богдан» у м. Києві. 
Досвід роботи та навички маляра 
обов'язково. З/п 25000 грн. Житло 
т . 0 6 7 6 0 0 0 1 6 1 ,  0 6 6 5 2 1 5 3 9 7 

*ПРИМІТКА
 Зварювальник-рихтувальник  �
потрібен для роботи з 
кузовами автобусів «Богдан» у 
м. Києві. Досвід роботи та на-
вички маляра обов'язково. З/п 
25000грн. Житло т.0676000161, 
0665215397 *Примітка

 Легальне  � працевлаштування за 
кордоном. Актуальні вакансії з 
достойною зарплатою. Допомога 
в  оформленн і  необх і дних 
документів на рiзних етапах. Ку-
раторство на весь період роботи. 
т.0993770533; Viber 0977375823 

*Примітка

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

 ТРЕБУЕТСЯ  � Рибопереробному 
підприємству  (Київська  обл) 
потрібні пакувальники продукції, 
оброблювачі риби, комплекту-
вальники, водій ел/yавантажувача. 
ЗП 12-18 т.гр. Графік: 20/10. Б/к 
житло, обіди. Виплата ЗП по за-
вершенню вахти т.0978101848, 
0509531032 *Примітка

Менеджери
 Терміново  ● потрібен адміністративно-
кадровий помічник. Обов'язки: 
пріем вхідних дзвінків . Веденіе. 
т.0508618969

Будівельники
На  ● постійну роботу потрібен  Газое-

лектрозварювальник. Деталі за 

телефоном: 0676618570

Робота на
неповний день

 Оптовий  ● комерційний філія! Обяза-
ности; вх. дзвінки, . консультірованіе, 
оформлення заявок, замовлень. 
т.0508618969

 Без  ● досвіду роботи. Офис. до 
9000+премії. т.0952343820, 
0964089995

Робота
для всіх

Робота в Запоріжжі. Дохід як ●
закордоном т.0731547336

На базу відпочинку та у ●
кафе в смт.Кирилівка потрібні: 
покоївки, повар, офіціанти, бар-
мен, двірник Тел. (066) 017-80-83, 
з 09-00 ранку

 Потрібні промоутери для ●
розповсюдження листівок
т.0663384713

 На роботу потрібні повари, �
прибиральниця, офіціанти, 
бармени, реалізатори на літній 
період роботи (м. Бердянськ) . 
т.0661951233 *Примітка
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ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ

вакансії Запоріжжя

Актуальні пропозиції роботодавців

Торгівля
 В ресторан  ● в центрі міста потрібна 

мийниця на постійну роботу. Графік 

роботи 3/3 Т. 380952804444

 Потрібен реалізатор в пгт. ●
Кирилівку (дівчина) . Детальна 

інформація за т.0963443340

 Молода  ● та перспективна коман-
да мережi дитячих розважальних 
центрiв Volkland прийме у свiй друж-
ний коллектив в Заводському районi 
: кухаря помiчника кухаря Офiцiанта, 
бармена, прибиральницю . Основнi 
якостi спiвообIтника: енергiйнiсть, 
вIдповiдальнiсть, працьовитість, 
порядність та бажання розвиватися 
разом з компанією. Для запису на 
спiвбесIду дзвонити з 12 до 19 за 
номером : +380 (99) 166 42 82 Мари-
на Миколаiвна Ми знаходимося за 
адресою: вул. Ринкова, 2

 Потрібен кухар в готель  ●
т.0676127711

 У відділ  ● подарунків – сувеніри 
Шевченківський р-н потрібен 
продавец. т.0676862118

Шукаю роботу
(шкільна програма). Розгляну 
варіанти віддаленої роботи (за 
станом здоров'я) т. 0676838165, 
0955716781

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

 Чоловік  ● шукає надомну роботу т. 
0963621659

 Шукаю  ● помічника на будівництво, 
копання траншей, виставлення 
опалубки, заливка бетоном так 
само електромонтажні роботи. З/ 
П. За домовленістю.

0952528503

 Чоловік  ● 47 років . Іщу роботу 
водія на своєму автомобілі або 
водія експедитора на своєму авто, 
пасажирські і вантажні перевезення 
на міжмісто і місту . Як разові так і 
постійні перевозкі. Есть документи 
приватного підприємця друга груп-
па. В власності дизельні економні 
автомобілі Ford tourneo і Кіа Sorento. 
т. 0677048286

 Чоловік  ● 48 років, , відповідальний, 
розуміє майже у всіх сферах 
діяльності, шукає роботу водієм 
категорії В, можна з частковою 
зайнятістю! Готовий працювати 
від зараз як на своєму авто так і 
на вашому! Т. 0677395604

 Чоловік  ● 57 років, шукає робо-
ту електріка або сантехніка 
на полставкі. Хорт р – н т. 
0669269032

 Чоловік  ● 64 роки, шукає роботу 
спеціаліста по охорони праці 
або грузоподьемн. механізмам т. 
0968431204

 Чоловік  ● пенсіонер шукає роботу 
сторожа т. 093 974 9261

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

Тел.  ● 0676493832

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

 Шукаю  ● підобіток 17 років т. 
0639491339 .

 Шукаю  ● підробіток (бажано) зі 
щоденною оплатою

(Розгляну  ● всі варіанти!), Медична 
освіта

т.  ● 0506588073

 Шукаю  ● підробіток (суміщення з 
основною роботою), будь-яку (крім 
Ейвон, Оріфлейм, піраміди і іже з 
ними) !!! Є досвід роботи таємним 
покупцем. Вища освіта, хімік т. 
0995324454

 Шукаю  ● підробіток разнорабочім. 
Відповім всім. т. 0972269859

 Шукаю  ● підробіток, (Розгляну 
всі варіанти!). Медична освіта т. 
0506588073

 Шукаю  ● роботу в інтернеті, або 
продавцем, бажано оплата 1 
раз в тиждень. Досвід роботи в 
торгівлі. Розгляну всі варіанти. 
0974163296

 Шукаю  ● роботу вантажника, 

 Шукаю  ● роботу озеленювача о/р. т. 
0953415553

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

 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 продавця, касира 
або в інтернеті. Досвід роботи в 
торгівлі. Розгляну будь-які варіанти. 
т. 0974163296

 Шукаю  ● роботу промоутер роздача 
листівки. т. 0968824362

 Шукаю  ● роботу промоутер. Роздача 
листівки. т. 0968824362

 Шукаю  ● роботу підсобником з 
щоденною оплатою т. 095774599

 Шукаю  ● роботу різноробочого, мені 
29. Район Грязнова т. 0985190001

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

 Шукаю  ● роботу сторожа т. 
0963621659

 Шукаю  ● роботу сторожа, добу або 
ніч т. 0501583067

 Шукаю  ● роботу!Мені 18 років, 
проживаю в Олександрівському 
районі (Грязнова).

Є досвід  ● в сфері обслуговування.

Бажаний  ● графік роботи:Пн-пт, з 
8 до 20.

т.  ● 0678975402

 Шукаю  ● роботу, на постійній основі 
(розгляну варіанти) мережевий 
не пропонувати. Анна 31 рік. т. 
0953806364

 Шукаю  ● роботу, район проживання 
мк-рн Осипенко. Можу доглянути 
за Вашою дитиною або пристарілих 
батьками. Приготувати і убрать – 
легко, швидко і смачно. Акуратна 
спокійна , без шкідливих звичок 
сповнена сил і люблю рабо-
ту – будь-яку. Дуже працьовита. 
Оплата погодинна. Договірна. Тел. 
0959065898

 Шукаю  ● роботу. Досвід в торгівлі. 
Розгляну варіанти. Бажаний 
графік тиждень на тиждень. т. 
0974163296

 Шукаю  ● роботу. Дівчина 20 років т. 
098 776 4273

 Шукаю  ● роботу. Охоронець, вантаж-
ник, бариста. Швидко, якого навча-
ють до будь-якої роботи

Мені  ● 20 років т. 0970492446

експедитора або охоронця т. 
0667101476

 Шукаю  ● роботу вантажником 
проживаю біля ринку Анголенко 
т. 0688067510

 Шукаю  ● роботу водієм категорії В, 
як на вашому авто, так і на своєму! 
Мені 48 років, відповідальний, 
порядний, обязательний. Стаж 
водіння 23 роки, добре знання тех. 
часті авто. Работу з завантаженнями 
разгрузками важкої продукції не 
пропонувати! т. 0677395604

 Шукаю  ● роботу доглядальниці 
або няні досвід раб. великий. т. 
0996442154.

 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 електрика на 
півставки. 4гр допуску робоча. 
0687369889.

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

 Шукаю  ● роботу з 8-ми годинним 
робочим днем, субота та неділя 
виходной. 36 років більше 15 років 
стажу в торгівлі від старшого 
продавця, касир, адміністратор, 
завідуючої складу, продовольчої 
і не продовольчої групи товаров. 
т. 0957028015.

 Шукаю  ● роботу з офіційним оформ-
ленням, що не торгівля продуктами 
харчування. Бажано Хортицький 
район т. 0678483325

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

 Шукаю  ● роботу з щоденною 
оплатою, є авто, інструмент. . т. 
0632288900

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

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

 Шукаю  ● роботу кошторисника, в / о 
будів., О / р з бюджетом, єкспертізой, 
будув. знання ПРОГРАМИ АВК-5 т. 
0990109452

 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  ● 15 років стажу, в / 
о, 1С 7, 1С 8, торгівля, 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 легковим авто 
або на Вашому авто, шукає пост. 
роботу. т. 0639378020

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

 Водій  ● з лічнім легковім авто або 
на Вашому авто шукає будь-яку 
роботу т. 0639378020

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

 Дівчина  ● 22 роки, приємна 
зовнішність, без шкідливих звичок, 
шукаю терміново роботу з щоден-
ною оплатою від 400 грн в день, є 
права категорії В, досвід роботи 
продавцем, бажано р-н космос 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 років шукає робо-
ту офіціантом або барменом т. 
0671213123

 Жінка  ● 50 років шукає роботу 
консьєржа або чергового (вахтер) 
т. 0508602568

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

 Жінка  ● 55 років, працьовита, шукає 
роботу прибиральниці 5/2 або 
не повний раб день. Проживає 
в Шевченківському районі. т. 
0973145557

 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  ● 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

 Менеджер  ● з підбору персоналу 
. Рекрутер. Чоловік 32 рік, без 
досвіду роботи, навички робо-
ти на ПК впевнений користувач 
. Володіння мовами російська, 
українська, англійська (шкільна 
програма). Розгляну варіанти т. 
0676838165, 0955716781

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

 Терміново  ● потрібна робота тимча-
сова, щоденна для сина 17 лет. т. 
380501925138

 Терміново  ● шукаю підробіток 
дівчина 22 роки т. 0661113623

 Терміново!  ● 56 років, шукаю 
підробіток вечірній час з 16. 00 
зі щоденною оплатою. т. 095 
4649647

 Хлопець  ● 16 років, шукаю будь-яку 
роботу до кінця літа, можу працю-
вати кожен день, будь-які варіанти 
. т. 0674782489

 Хлопець  ● шукає роботу з щоден-
ною оплатою, можливо ночную. т. 
0931496787

 Хлопець  ● шукає роботу охоронця, 
водія, о/р т. 0662344007

 Хлопець  ● шукає роботу 
різноробочого т. 0634592763

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

 Чоловік  ● 32 рік, без досвіду роботи, 
освіта середня, навички роботи 
на ПК на рівні користувача, мови 
російська, українська, англійська 

Робочі спеціальності
по промисловим кресленням 5-6 
розряд . з/пл від 15000 грн, Контракт 
від 3 місяців. т.0994336028

 Слюсар  ● з/пл від 12000 грн 
т.0676618570

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

 Підприємству потрібні  ●
на постійну роботу: слюсар, 
зварювальник механічного об-
ладнання. 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

 На  ● кабельний завод (Хорт мк 
рн) потрібні: водій кат.В. С. Д. Е. 
Менеджер зі сбуту, пресувальник 
кабелю (з можливістю навчання) 
т.0667910756

 Оператор  ● в цех екстракціїї. з/п від 
8000 грн т.0961871337

 Потрібен грузчик (склад  ●
побутової техніки) . Здатний 
працювати чесно без запізнень 
і прогулов. Желательно 
вміння управляти автомобілем. 
Офіціальное працевлаштування, 
стабільна з / п від 10000-15000 
грн. склад знаходиться на-
впроти центральної прохідної 
«Запоріжсталі» т.0978408590 
Сергій

 Потрібні  ● формовщики-зборщики 
виробів із склопластику. з/п 10000-
14000 грн т.0676897226

 Складальник  ● металлоконтсрукцій 

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

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

 Набираємо  ● співробітників в офіс 
т.0951762602

 Офіс  ● . Без продаж . Гібкій графік т.. 
0671813758, 0957510825

 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

Фінанси
 Шукаю  ● активних людей, які бажа-
ють будувати бізнес. Мій або можна 
новий для мене.

У мене  ● Фермерське Господарство 
жеребець. Переробка сельсировини. 

Ковбаса. Сир. М'ясо. Масло. Або 

побудую новий бізнес. Як інвестор. 

Коуч. Партнер. Робити гроші Голов-

на вимога – відвертість, чесність. 

т.0503516318Дмитро

 Потрібен кухар в готель ●
т.0676127711

 Потрібен реалізатор в пгт.●
Кирилівку (дівчина) . Детальна 

інформація за т.0963443340

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

 Потрібен грузчик (склад ●
побутової техніки) . Здатний 
працювати чесно без запізнень 
і прогулов. Желательно 
вміння управляти автомобілем. 
Офіціальное працевлаштування, 
стабільна з / п від 10000-15000 
грн. склад знаходиться на-
впроти центральної прохідної 
«Запоріжсталі» т.0978408590 
Сергій  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

 Інженер  ● електронник, 
т.0676134694

 Боєць  ● худоби т.0676134694

 Вантажник ● т.0676134694

Терміново
потрібні

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

 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

 Потрібен  ● реалізатор в пгт.Кирилівку 

(дівчина) . Детальна інформація за 

т.0963443340

Сезонна робота
 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

 Робота  ● на морі в пансіонаті на 

Арабатській стрілці. Потрібні кухарі, 

покоївки, озеленювачі. Харчування 

та проживання за рахунок робото-

давця. Детальніше за телефоном 

0672167070

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

 Майстер  ● касетного Японського 
магнітофона, т.436874

Спеціалісти
 Автоінструктор, на-●

вчання водінню, довідки по 
т.0675010139
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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

 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

 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

 Виконаємо  ● будь-які будує. роботи, 

т.0684975422

Робочі спеціальності
 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
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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

Ищу  ● работу администратора 
т.0957748717

Ищу  ● работу в офисе, есть опыт в 
подборе персонала т.0990977056

Ищу  ● работу горничной 40 лет 
т.0966023312

Ищу  ● работу домработниці, горнич-
ной, сиделки т 0963971248

Ищу  ● работу на летний сезон  
(Женщина 48 лет)  т.0950657273

Ищу  ● работу няни, пед образование, 
о/р, рекомендации т.0667102935

Ищу  ● работу охранника 
т.0993899454

Ищу  ● работу повара т.0972825651

Ищу  ● работу продавца, прач-
ки, кладовщика имеется опыт 
т.0684166168

Ищу  ● работу разнорабочего 
т.0994356490

Молодые  ● парни нормального телос-
ложения ищут разовые или постоян-
ные подработки т.0956918385

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
 Женщина  ● ищет оплачиваемую 
работу т.0508686686

Ищу  ● работу охранника и подсоб-
ника. Любую т 0661103327

Мужчина  ● 47 лет, ищу любую опла-
чиваемую работу т.0995641521

Мужчина  ● 60 лет ишет работу сторо-
жа т.0666624253

Ищу  ● работу, образование 
средне -техническое, высшее 
т.0951207421

Повар,  ● пекарь-тестовод хлебобу-
лочных изделий со стажем ищет 
работу т.0665950127

Судовой  ● механик ищет работу, стаж 
работы 5 лет . т.0669245995

ищу  ● работу охранника 
т.0093899454

 ПОЛОГІВСЬКИЙ
На  ● постоянную работу требует-
ся сварщик. Соцпакет  (отпуск, 
больничніе) т.0504200065, 
0675625464

Потрібен  ● працівник на автомойку. 
т 0669283295, 0979410656

Потрібен  ● продавець, с Пологи м-н 
Маяк т 0661417915

Потрібні  ● водії на зерновоз . т 
0660439820

Потрібні  ● на роботу монтажник 
реклами. т.065870578

Підприємство  ● ТДВ»Пологопостач» 
запрошує на роботу водія вантаж-
ного автомобіля з причипом. 
т.0506652422

Підробіток  ● т.0997703554

Торговому  ● підприємству на постійну 
роботу потрібен вантажник без 
шкідливих звичок т.0669233530, 
0504847011

Требуется  ● конструктор, сварщик, 
слесарь-сборщик, разнорабочий 
т.0664758012

Требуется  ● оператор єкскаватора, 
водитель на кран манипулятор т 
. 0994169393

Требуется  ● разнорабочая по уходу 
за птицей Сторож т.0660908272

Требуются  ● разноробочие и рабочие 
на стройку т.0993275246

Фермерському  ● господарству 
потрібен комбайнер на комбайн 
ДОН. Т. 0502751169

Шукаю  ● помічника для відкачки 
меду т.0503227647

ВАКАНСІЇ В РАЙОНАХ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Актуальні пропозиції роботодавців Запорізької області
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