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ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ
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Зміст
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ
КЕРІВНИКИ, БІЗНЕС - ПЕРСОНАЛ
ФАХІВЦІ
МЕНЕДЖЕРИ
ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ
КОМП'ЮТЕРНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА
ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ
МАРКЕТИНГ
РЕКЛАМА, ПОЛІГРАФІЯ

Робота
для всіх

● Вантажник ЗП: від 10000 грн. тел. ● Охоронець т.0972470281
067-785-62-57

● Робота для студентів т.0995644417,
0966103455

● Сторож, пенсійного віку, в Хортицький мк-рн, т.0683957367

Спеціалісти

розповсюдження

● У стоматологію на П-Кічкасі
потрібні: адміністратор, медсестра, інтерн, хірург, имплантолог
т.0509056256, 0678435834

Транспорт та автобізнес

ТОРГІВЛЯ

● Водій кат В, С. Робота по Україні
т.0980531738

РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС

● Водій на «КамАЗ» з причепом
ЗП: від 20000 грн тел. 067-61328-73

НЕРУХОМІСТЬ, СТРАХУВАННЯ

● На стоянку для вантажних

ТРАНСПОРТ І АВТОБІЗНЕС

автомобілів требуется администратор: жінка від 50 років, б / в
/ п, правий берег, Осипенківський
мікр-н; графік доба через три,
з / п – 500 грн за добу. Тел.
0503228867 Пон – п'ят з 10:00 до
18:00

БУДІВНИЦТВО
ВАНТАЖНИКИ
ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
РОБОТА НА НЕПОВНИЙ ДЕНЬ
РОБОТА ЗА КОРДОНОМ
МОДЕЛЬНИЙ, ШОУ-БІЗНЕС

Оголошення з регіонів

ШУКАЮ РОБОТУ

Ä Різноробочі рибному господарству (Київська обл, Броварський
потрібен з навичками маляр-н, с. Гоголев). Надаємо житло,
ра для роботи з автобусами
«Богдан» у м. Києві. З/п
дворазове харчування, спец. одяг,
25000грн (оплата щотижнево).
компенсація проїзду т.0674098570
Житло та харчування надаємо
Ганна *ПРИМІТКА
т.0665215397,
0676000161
Ä Водії категорії «Д» для роботи
*Примітка
на маршрутах м. Києва. 1500
грн/день. Житло т.0665215397,
Ä Рибопереробному підприємству
0676000161 *ПРИМІТКА
(Київська обл) потрібні пакувальники продукції, оброблювачі риби, ● Водії категорії «Д» для роботи
комплектувальники, водій ел/нана маршрутах м. Києва. 1500грн/
вантажувача. ЗП 12-18 т.гр.
день. Житло т.0665215397,
Графік: 20/10. Б/к житло, обіди.
0676000161 *Примітка
Виплата ЗП по завершенню вахти
т.0978101848, 0509531032
*ПРИМІТКА

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

листівок

т.0663384713

● У оптоскладской відділ потрібен
персонал т.066 5712820

ТУРИЗМ

Будівельні

0973646053

12000 грн тел. 096-187-13-37

ПЕДАГОГІКА

● Ремонт холодильників на дому,
всі райони, гарантія. т.0667978811,
0963281717, 0985488004

ники. Стабільна оплата. тел.

11000 грн. тел. 067-785-62-57

КУРСИ

● Холодильники, морозильники
«Bosch». «Liebherr»: печі, пральні
машини автомат, телевізори,
кофеаппарати. Б / У Німеччині
т.0967949701

березі СРОЧНО ! потрібні мий-

● Оператор в цех екстракції ЗП: від

МЕДИЦИНА, ФАРМАКОЛОГІЯ

Побутові

● На автомийку, на Правому

● Оператор в масло цех ЗП: від

ДОМАШНІЙ СЕРВІС

Послуги

Терміново потрібні

● Потрібні промоутери для

● ОФIЦIЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В
СЛОВАКII. На завод по виробництву
лiфтiв потрiбнi працiвники: повний
супровiд до мiсця роботи; житло
й обiд за рахунок работодавця;
премii, 13-та зар/плата, вiдпустка;
З/плата вiд 700 до 1200 евро/мiсяць.
Реэстрацiя й оформленная ВНЖ в
Словакii пiд ключ. т.38(066)815-9507(Viber, WhatsApp) +38(097)28415-25

ПЕРСОНАЛ САЛОНІВ КРАСИ

ОХОРОННІ ПОСЛУГИ

Послуги
охоронця

Ä Зварювальник-рихтувальник
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Робочі спеціальності

Бізнес персонал
● Без досвіду роботи. Офис. до ● Вакансія без досвіду, особистий помічник т.0951031014,
9000+премії
т.0952343820,
0671381211
0964089995
● Без досвіду роботи. Офіс. до 9000 ● Дополнітельний високий дохід
грн + пр. т.0964089995
т.0731547336

● Готелю

потрібні: кухар,
адміністратор,
покоївка
т.0997621676

● Помічник в офісі т.0987861535

● Жінка 35-50 років Прийом замов- ● Вантажник шукає работу, опл.
лень по телефону. Малий ринок з /

● Зварювальник-сброрщік

пл 7000 грн, т.0662736825

● Колишнім

керівникам,

підприємцям,

управлен-

цам.

зростання

Карьерне

ежедн т.0957745991
металоконструкцій шукає
работу, д/р 30років, без ш/з.
т.0950565165

● Подсобнік – будівельник ● На підприємство терміново

т.0972470281

т.0664682379

● Потрібні робочі будівельних
● Потрібен

помічник

по

адміністративно-кадровим вопросам т.0677629359
● Студентам! Робота в офісе. т
.0996672615

● У компанію з міжнародних пасажирських перевезень потрібен
менеджер по роботі з клієнтами.
т.0991349060

● Шукаємо прибиральницю
на вечірню зміну, з 17 до 21,
з / п 3100, зупинка Будинок
одягу. т.0504566630

потрібні електрик, слюсарсантехнік. т.0975135493

спеціальностей.
Достойна зарплата. т.0676147220,
0508747762
● Робітники в цех виробництва

органічніх добрив Нікопольський
поворот, з / пл відрядна.
т.0638096922, 0959018969,
0999703672
● Срочно требуются складські

вакансії по Запоріжжю –
вантажники,
комірники,
т.0676201629

Шукаю роботу
● 18 років. Шукаю разову роботу на
другу половину дня.

підробіток бажано після 14:00
всі варіанти! Медична освіта Т. ● Шукаю роботу вантажника т.
з щоденною оплатою, є своє
0667101476
0506588073
авто. Пішіте пропозиції в личку
● Пишіть за номером телефону:
+380987410234
● Шукаю работу кухарем – конди- ● Шукаю роботу вантажника,
0684502637
єкспедітора або охоронця. т.
тером. Досвід роботи 18 років.
● Чоловік 32 роки, шукає роботу в
● Водій з з особистим м / авто0667101476
охороні т. 0989821547
Можливо
навчання,
стажування.
бусом шукає будь-яку роботу т.
тел. 0687031472
● Шукаю роботу вахтою. Кат В,
0679883928
● Чоловік 32 рік, без досвіду роботи,
освіта середня, навички роботи
● Відповідальний хлопець 20 років.
на ПК на рівні користувача, мови
Шукаю роботу. Швидко навчаюся,
російська, українська, англійська
без шкідливих звичок, 1 рік працю(шкільна програма). Розгляну
вав охоронцем в супермаркеті. Всі
варіанти віддаленої роботи (за
пропозиції на вайбер 0669200824
станом здоров'я) т. 0676838165,
0955716781
● Добрий день, пара шукає підробіток
/ роботу з ежідневной або тижневої
● Чоловік 34 років, шукаю підробіток
оплатою. т. 0989173867
бажано після 14:00 з щоденною
оплатою, є своє авто. Пішіте
● Жінка 45 років, шукає роботу,
пропозиції в личку т. 0987410234
сет. маркетинг не пропонувати. т
0686994562
● Чоловік 47 років. Іщу роботу водія
на своєму автомобілі або водія
● Жінка шукає роботу домробітниці,
експедитора на своєму авто,
можна цілодобово. т. 0731605250
пасажирські і вантажні перевезення
● Менеджер з підбору персоналу.
на міжмісто і місту. Як разові так і
Рекрутер. Чоловік 32 рік, без
постійні перевозкі. Есть документи
досвіду роботи, навички робоприватного підприємця друга групти на ПК впевнений користувач.
па. В власності дизельні економні
Володіння мовами російська,
автомобілі мінівен Ford tourneo і Suv
українська, англійська (шкільна
Кіа Sorento. т. 0677048286
програма). Розгляну варіанти т.
0676838165, 0955716781
● Чоловік 57 років, шукає роботу електрика або сантехніка по
● Потрібна робота на пару
півставки, прож Хорт мк рн. т
днів (понеділок і вівторок) т.
0669269032
0664449592
● Чоловік шукає роботу в охороні
● Підсобник, будівельник т.
без оформлення, 45 Років, досвід
0972470281
роботи есть. т. 0986790458
● Хлопець 26 років, шукаю підробіток
● Шукаю підробіток днем на кілька
з щоденною оплатою, бажано р-н
С, Е. Досвід роботи. 52 роки. т.
разову
роботу,
годин можу розклеїти оголошен- ● Шукаю
Космос, пишіть пропозиції в личку
0953003148.
0994803316
ня, розфасовка, упаковка товару
0950758901
мікрорайон Космічний. Пишіть в
● Шукаю роботу (підробіток). ● Шукаю роботу водієм електронаВайбер 0957028015 на телефон
● Хлопець 28 років, шукає роботу
вантажувача т. 0688296667
Вантажник (громадські роботи)
не відповідаю.
різноробочого т. 0634592763
0965091313
● Шукаю роботу диспетчера,
● Хлопець 29 років. Шукаю підробіток ● Шукаю підробіток днем на кілька
адміністратора, оператора. Т.
годин можу розклеїті оголошен- ● Шукаю роботу будь-яку. Мені 20
на вихідні, субота, неділя, робота
років. Вільний кожен день. Тел.
0684511111
ня, Розфасовка, упаковка товару,
сторожем або роздача листівок
0990844322
мікрорайон Космічний. Пишіть в
або будь-яка інша робота. Мере● Шукаю роботу диспетчера,
Вайбер 0957028015 на телефон
жевий маркетинг не пропонувати.
● Шукаю роботу будівельника,
адміністратора.
Хортицький
НЕ відповідаю.
Т. 0995083498
чоловік 45 років, опіт в разніх сферах
район, Правий берег, центр. тел
● Хлопець 34 років, шукаю ● Шукаю підробіток, Розгляну
т. 0687366817, 0969117519
0684511111

● Шукаю роботу доглядальниці,
домработніці т. 0982663750
● Шукаю роботу домробітниці
50 років, можна разову т.
0687491609

продавцем консультантом, 18 років,
досвід роботи офіціантом 3 місяці!
Офіси і т. д. не пропонувати і не
дзвонити! Тел: 0957187520

● Шукаю роботу електрика на ● Шукаю роботу пом. повара з
півставки 4гр допуску робоча.
щотижневої або щоденної оплатой.
0687369889.
бившій кухар з 25 річним стажем.
● Шукаю роботу електріка. на
57 лет. 0630298623
полставкі. 4 гр. допуску раб.
0687369889.
● Шукаю роботу посудомийниці● Шукаю роботу жінка 45 років,
прибиральниці т. 0933574991
прибиральниця, банщиця, продавець упаковщица. Графік роботи 1 ● Шукаю роботу прибиральниці Т.
/ 3, 1 / 2 т. 0669304179
0689279945
● Шукаю роботу з 9. 00 до 16.
00. Рассмотрю все варіанти т. ● Шукаю роботу продавця непровод
0985858422.
товарів т. 0984482471
● Шукаю роботу з щоденною оплароботу
продавцятою. неповний робочий день т. ● Шукаю
консультанта графік роботи з 9.
0635560870, 0683735090
00 або з 10. 00. т. 0686879554
● Шукаю роботу кур'єра з доставки
документів, ліків т. 0663358066
● Шукаю роботу у вечірній час, є авто
● Шукаю роботу на довгий термін,
писати в личку або 0933589790.
19 років, є досвід роботи в сфері
торгівлі, вчитися закінчила, ● Шукаю роботу, підробіток. Наталя
відповідальна, легко навчаюсь,
40 років, без шкідливих звичок.
не конфліктна. 0983475602
0986765096
● Шукаю роботу нянею, підробіток.
Наталя 40 років, без шкідливих
● Шукаю роботу. Є технічна освіта.
звичок. Є досвід. 0986765096
Все пропозиції пишіть в личку. Т.
● Шукаю роботу няні на неповний
0954348538
раб. день. т. 0664741496
● Шукаю роботу оператора 1С (С ● Шукаю роботу. Чоловік 59 років.
НАВЧАННЯМ), пакувальника,
Серйозний, надійний, вдумливий.
Оператора АЗС. Мне 24 роки.
Авто. Готовий до відряджень.
Відповідальна, пунктуальна, чесна.
Розгляну різні варіанти. 0681241982
Шукаю роботу керівника «середньої
Viber
ланки», філія, представництво,
● Шукаю роботу офіціанта або роботу
помічник власника. Інспектування.
на Новій Пошті, 18 років, досвід
Продажі (досвід В2В промисловий
роботи офіціантом 3 місяці!
сектор). т. (068) 4 999 794
● Офіси і тд не пропонувати. Тел:
0957187520
● Шукаю роботу. 53 р. неповна робоча
● Шукаю роботу офіціанта або роботу

зміна Р-н Космос. Т. 0954604875
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Терміново потрібні

Персонал готелів
● Заливальник
т.0961919474

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

металу

● Комендант т.0961919475

● Посудомойщица в Кирилівку
на базу відпочинку. з/п 7000грн.
т.0680840386

● Машиніст з прання т.0961919475
● Менеджер-секретар в агентство
нерухомості, 0685253636 Мир
домов
● Оброблювач деталей (робота з
електроінструментом) , з/п відрядна,
т.0671044300, 0671033900
● Озеленювач т.0961919475

● Різноробочий,

● Слюсар/сантехнік в Кирилівку на
базу відпочинку. з/п 7000грн. Т.
т.0671044300,
0680840386

0671033900
● Сантехнік т.0961919475

● Приймальниця замовлень, знання
ПК 1С, т.0671044300, 0671033900 ● Слюсар-ремонтник т.0961919474
Майстер касетного Японського
● Соліст і солістка, до 45 років,
магнітофона, т.436874

● Інженер з нормування праці, ● Водій з будівельними навичками,
● Продавець продовольчих товарів в
т.436874, 0678653296
т.0671044300, 0671033900 т.0961919474
с. Константиновка, т.0673879982
● Інженер з охорони тваринного світу ● Водій, т.0961919474
● Психолог т.0961919474
● Тракторист, т.0961919474
т.0961919475
● Вчитель-логопед, т.0961919474
● Інспектор з охорони природно● Головний бухгалтер
(ПДВ)
заповід. фонду т.0961919475
т.0961919474
● Баяністи 2 чол. до 45 років, удар● Економіст
(зн. англ. мови)
ник, т.436874, 0678653296
т.0961919474
● Будівельники
т.0671044300,
● Електрик т.0961919474
0671033900
● Вантажник т.0961919474

● Електрик т.0961919475

Торгівля

Шоу-бізнес

Транспорт
Спеціалісти
та автобізнес

● Помічник кухаря, 3 людини, в кафе ● Баяністи 2 чол. до 45 років, ударник, т.436874, 0678653296
Примпосад, оплата від 8000грн.
● Водій з будівельними навичками,
т.430086, 0677196073
● Продавець
т.0961919474

прод.

т.0671044300, 067 1033900
● Соліст і солістка, до 45 років,
т.436874,
0678653296
товарів
● Водій навантажувача (фронталь● Хореограф т.0961919474

ний) т.0961919474

● Майстер касетного Японського
магнітофона, т.436874

Бізнес персонал
● Менеджер

з

реклами,

т.0975910306
● Менеджер із збуту т.0961919474

● Монтер колії т.0961919474
● Менеджер
т.0961919474

по

закупці

вакансії Мелітополя
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ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Робочі спеціальності
● Бухгалтер, обліковець, комірник
(з досвідом 1С) , т.0671044300,
0671033900
● Вантажник т.0961919474

● Державний
т.0961919474

● Оператор 1-С т.0961919474
● Оператор
–
т.0961919474

● Геодезист т.0961919474
● Головний бухгалтер
т.0961919474

електроінструментом) , з/п відрядна,
т.0671044300, 0671033900

(ПДВ)

виконавець

● Експедитор т.0961919474

касир

АЗК

● Приймальниця замовлень, знання
ПК т.0671044300, 0671033900
● Робота Чехія, Польща, Германія,
Латвія, Литва, т.0675821906

● Різальник металу т.0961919474
● Електрик т.0961919474 Слюсарремонтник т.0961919474
● Різноробочий, т.0671044300,
0671033900
● Електрогазозварник
т.0961919474
● Заливальник
т.0961919474

металу

● Сантехнік т.0961919474

● Касир т.0961919474

● Секретар т.0961919474

● Комірник т.0961919474
● Комірник-вантажник зі знанням
с/г запчастин т.0961919474
● Кухар т.0961919474
● Майстер виробничого навчання
(автослюсарі) т.0961919474
● Машиніст
крана
т.0961919474

● Різьбяр по граніту т.0671044300,
0671033900

автомоб.

● Складач поїздів т.0961919474
● Слюсар-інструментальник
т.0961919474
● Сімейна пара без ш/з з можливостю працювати увесь рік,
т.0679179734,
● Тесляр т.0961919474

● Мельник т.0961919474

● Товарознавець т.0961919474

● Оброблювач деталей (робота з

● Экономіст т.0961919474

Освіта
комп'ютерні курси, Windows, Word, ● Курси, річна підготовка, менед- ● Курси, річна підготовка: комп.
Excel. т.0504890700, 0984890700,
жемент і маркетинг. т.0504890700,
дізайн, поліграфія, констр. меблів.
0934890700
0984890700, 0934890700
т.0504890700,
0984890700,
● Курси, короткострокова підготовка, ● Курси, короткострокова підготовка, ● Курси, річна підготовка, систем0934890700 Курси, річна підготка,
сфера послуг, косметологія,
бухгалтерський облік. т.0504890700,
ний адміністратор. т.0504890700,
манікюр,
перукар-універсал,
0984890700, 0934890700
бухгалтерський
облік. т.0504890700,
0984890700, 0934890700 2021масаж. т.0504890700, 0984890700,
09-01
0984890700, 0934890700
● Курси, короткострокова підготовка,
0934890700
● Косметологія, апарат.косметологія,
масаж,
візаж,
шугарінг,
т.0975976014

Шукаю роботу
● 00-24 вантажники, різноробочі,
вантажоперевезення, вивіз сміття,
0671188881
● 1 і більше осіб, виконають будь-яку
фіз. работу, 0974019722

● Жін.,

прибиральниця,

0681112014
● Інвалід 3гр., 0676111740
● Надомну роботу, т. 0684559931

● 1-15
чоловік,
виконають
роботу будь-якої складності,
0962488188

● Няня, догляд за похил. людьми,

● Бухгалтер
0680848274

● Няня, доглядальниця, помічниця по

на

удаленку,

дому для літніх, 0965481526

● Доглядальниця, готую, прибираю,
д/р, 0980345015
● Домробітниця,
0964784524
● Жін., 50р.,
0972796752

0964784524

досвід,

● Покоївка, , охоронець, прибиральниця, т. 0969878831
● Репетитор

з

правознавства,

0973979079
Відповідальна,

● Жін., догляд за людьми похилого
віку та дітьми, пед і медосвіти,
0967682443 з 18 до 20
● Жін., доглядальниця, бажано
з проживанням, харчуванням,
0963175631

● Репетитор, 1-7 клас, англійська,
математика, українська, інше,
0973979079
● Репетитор, 10-11 клас, зно, історія
України, 0973979079
● Чол., 43р., без ш/з, 0966399860

Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60
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ВАКАНСІЇ В РАЙОНАХ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Актуальні пропозиції роботодавців Запорізької області
ЯКИМІВСЬКИЙ

● Ищу работу в офисе, есть опыт в ● Ищу работу
подборе персонала т.0990977056
т.0994356490
запрошує фармацевтів, провізорів

● Національна аптечна мережа

КАМ'ЯНСЬКО
ДНІПРОВСЬКИЙ

● Підприємству «МЛАЗ» на постійну
роботу потрібен чоловік лабо- ● На СТО потрібні автослюсар, шинорант для аналізу чавуну і сталі
монтажник з досвідом роботи.
можна без досвіду работи.основПовна зайнчтість т.0502189175
ние вимоги знання пк. загальне
знання хімічних речовин. з усіх
питань звертатися за номером т.
0976960477

разнорабочего ● Повар, пекарь-тестовод хлебобулочных изделий со стажем ищет
работу т.0665950127
● Ищу работу горничной 40 лет ● Молодые парни нормального телосна роботу. 0504237679, 0678288502
● Судовой механик ищет работу, стаж
т.0966023312
ложения ищут разовые или постоянКатерина
работы 5 лет . т.0669245995
● Ищу работу домработниці, горничные подработки т.0956918385
● ищу
работу
охранника
т.0093899454

3

ПОЛОГІВСЬКИЙ

● ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ НА ПОСАДІ КУХАРЯ т.
+380983788749

132

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

● На постоянную работу требуется сварщик. Соцпакет (отпуск,
больничніе)
т.0504200065,
0675625464

6

● Потрібен працівник на автомойку.
т 0669283295, 0979410656

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

3

2

15

● Потрібні водії на зерновоз . т
0660439820
● Потрібні на роботу монтажник
реклами. т.065870578

● Всеукраїнська мережа продовольчих магазинів ТОВ ТК «Економ
Плюс»

19

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

● Підприємство ТДВ»Пологопостач»
запрошує на роботу водія вантажного автомобіля з причипом.
т.0506652422
● Підробіток т.0997703554
● Торговому підприємству на постійну
роботу потрібен вантажник без
шкідливих звичок т.0669233530,
0504847011

106

● 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/

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

5

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

● Головний енергетик, екскаваторник,
різноробочий в горіховому цегельний завод потрібні: екскаваторник,
енергетик, різноробочі (спеціальної
освіти не потрібно) . Вимоги:
Фізично розвинені, відповідальні
люди, без шкідливих звичок. З усіх
питань телефонуйте 0669411315, ● Потрібні водії на КамАЗи «Рено
0679669022
преміум», зерновози, механік,

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ

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

слюсар т.0993594600

● Требуется разнорабочая по уходу
за птицей Сторож т.0660908272
● Требуются разноробочие и рабочие
на стройку т.0993275246

БЕРДЯНСЬКИЙ
● Женщина ищет оплачиваемую
работу т.0508686686

ной, сиделки т 0963971248
● Ищу работу на летний сезон
(Женщина 48 лет) т.0950657273

● Ищу работу няни, пед образование,
● Ищу
работу, образование
о/р, рекомендации т.0667102935
средне -техническое, высшее
● Ищу
работу
охранника
т.0951207421
т.0993899454

● Ищу работу охранника и подсоб- ●
ника. Любую т 0661103327
●
● Ищу работу администратора
т.0957748717

Ищу работу повара т.0972825651
Ищу работу продавца, прачки, кладовщика имеется опыт
т.0684166168

● Мужчина 47 лет, ищу любую оплачиваемую работу т.0995641521

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

● Мужчина 60 лет ишет работу сторо- ● Шукаю помічника для відкачки
меду т.0503227647
жа т.0666624253
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