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ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

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

Терміново потрібні
● Зварювальник металопродукції
напівавтоматом, 5, 6 розряд, графік
5/2, дзвонити з 9-00 до 15-00
т.0994336028

верстальника (поліграфія) . Офіц.
працевлашт., соц. пакет, стабільна з
/ п, премії, п'ятиденка. вул. Сєдова,
16, т.0963816457 зв. з 10-00 до 15-00
(крім вих.)

● Київ,
терміново
бригади
каменьщиків, різнороби, вантажники, зварювальники, охоронці тощо ● Без досвіду, офісна робота. До
9000грн+ премії т.0952343820,
(вахта, житло) т.0671888494
0964089995
● На підпирємство запрошуємо:
слюсаря, електрика, сантехніка, ● Помічник керівника, д/р, в/о.
оператора
–
диспетчера
Робота в офісі, з/п від 15 000 грн.
т.0975135493
т.0504865018
● Офіційному дилеру ŠKODA
● Потрібен промоутер. Надаємо
потрібен: мастер-приймальник. З/п
житло, можлива щоденна оплата.
від 10000 грн. ІНТЕРАВТО-ПЛЮС
т.0505157242, 0968274426
т.0995223969
● ПП ТОВ Видавничий Дім «Кераміст» ● Терміново потрібен електрогазоззапрошує на роботу дизайнераварник т.0509168045

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

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

Робота
для всіх

Бізнес
персонал

● Офіс. Повна і часткова зайнятість. ● В помощь руководителю, офіс
т.0987861535
Можна без д / р – навчимо
т.0671813758,
0957510825, ● Набір персоналу від рядового
0632341725
співробітника до керівної посади
т.0972337811
● Потрібен кур'єр. Надаємо житло,
можлива щоденна оплата.
т.0505157242, 0968274426

Спеціалісти

Менеджери Інженернотехнічний
персонал

● Офіційному дилеру ŠKODA
потрібен: менеджер з продажу
авто. З/п від 10000 грн. Вимоги:
Професійні навички, Вміння працю- ● Інженер – технолог т. (061) 2890057,
вати в команді ІНТЕРАВТО-ПЛЮС
0676197557
т.0995223969

Транспорт та автобізнес
● Водитель на «Камаз» с прицепом.
З/п від 20 000 грн. . т.0676132872

● Електромеханік т.0504800654, ● Потрібен комірник. Надаємо
● Водій
навантажувача,
(061) 2284749
житло, можлива щоденна оплата.
Шевченківський
р-н,
вул.
● Електромонтер, Шевченківський
Магістральна, 100 т.0676187881
т.0505157242, 0968274426
р-н, вул. Магістральна, 100
т.0676187881
● Потрібен фахівець, д / р з персо- ● Офіційний дилер «Skoda» в
Запоріжжі шукає автомеханіка.
налом т.0631356309
● Комірник на виробництво В. Луг
Оплата залежить від обсягу викот.0984880806
нання робіт, висока, повністю
● Слюсар
–
складальник
● На підприємство: слюсарофіційна.
«Інтеравто-Груп
металопродукції
по
промисловим
сантехнік, . З/п 7-8тис грн, .
Запоріжжя» т.0995223969
кресленням, 5-6 розряд, графік 5/2
двірник зарплата договірна
т.0975135493
● Сертифікованому фірмовому СТО
т.0994336028
на постійну роботу потрібен авто● ПП ТОВ Видавничий Дім «Кераміст» ● Слюсар-ремонтник з холодильзапрошує на роботу оператора
ного обладнання, Шевченківський
друкарського обладнання. Офіц.
р-н, вул. Магістральна, 100
працевлашт., соц. пакет, стабільна
з / п, премії. вул. Сєдова, 16,
т.0676187881
т.0963816457 зв. з 10-00 до 15-00
(крім вих.)
● Слюсар-ремонтник з ремонту
устаткування. На виробництво. З /
● Потрібен Слюсар-збірник металевих
конструкцій т.0509168045
п від 9000 грн. т.0676618570

маляр, «Інтеравто-Груп Запоріжжя»
т.0973618858
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Робочі спеціальності
● Вантажник в магазин на
Олександрівському ринку в
Космічному м. к. н, гр. раб. з
7-00 до 19-30, 5/2 дня, з / п 10
000 грн. т.0676173170 з 12-00
до 17-00

● Обвальщик

(курка)
з
досвідом роботи, Космічний
р-н, «Олександрівський ринок»,
графік роботи 5/2 з 20-00 до
6-00 (нічні зміни) , з/п 10 000
грн. т.0676173170 з 12-00 до
17-00

● Двірник т.0504800654, (061)
2284749

● ПП ТОВ Видавничий Дім «Кераміст»
запрошує на роботу пакувальника поліграфічної продукції. Офіц.
● Комплектувальник т. (061) 2890057,
працевлаштування, соц. пакет,
0676197557
стабільна з / п, премії. вул. Сєдова,
16, т.0963816457 зв. з 10-00 до
● Комірник т. (061) 2890057,
15-00 (крім вих.)
0676197557
● Потрібен вантажник. Надаємо
● Налагоджувальник виробничих
житло, можлива щоденна оплаліній т. (061) 2890057, 0676197557
та та без досвіду роботи, вік

Торгівля
від 18 до 35років. т.0505157242, ● Різальник сировини т. (061) 2890057, ● Кондитери, Павло-Кічкас, соц.
курячої
● Обробщик
0968274426
0676197557
продукції, Космічний р-н,
пакет, офіц. тр-під т.0673031403
«Олександрівський ринок». Гр.
● Потрібен фасувальник. Надаємо
роботи з 7-00 до 19-00, 5/2, з/п
житло, можлива щоденна оплата. ● Складальник готової продукції, ● На постійну роботу в мережу «АЙС»,
10 000 грн т.0676173170 з 12-00
т.0505157242, 0968274426
Павло-Кічкас, соц. пакет, офіц.
до 17-00
«Молочне иподвір’я», «Street House»
тр-під т.0673031403
● Прибиральник
віробничих
потрібні продавеці продовольчих
приміщень т. (061) 2890057,
● Пекарі, Павло-Кічкас, соц. пакет,
0676197557
● Тістоміси, Павло-Кічкас, соц. пакет,
товарів т.0676187881
офіц. тр-під т.0673031403
офіц. тр-під т.0673031403
● Прибирильник
території,
Шевченківський
р-н,
вул.
● Фасувальник т. (061) 2890057,
Магістральна, 100 т.0676187881
0676197557
● Робітники в цех виробництва органічних добрив,
● Формовщик изделий из стекло- ● Лікар стоматолог-терапевт, у ● Офіційному дилеру ŠKODA потрібен:
Нікопольский
поворот.З/п
приватну клініку в м. Дніпро. Стаж
адміністратор автосалону. З/п
відрядна
т.0994574647,
пластика, ул Уральская, 3
роб. від 2-х років, можливо інтерни
від 8000 грн. ІНТЕРАВТО-ПЛЮС
0959018969
т.0676897226
т.0963840059
т.0995223969

Медицина

Керівники

Шукаю роботу
● 19 років, шукаю роботу офіціантки, ● Жінка 60 років, шукає роботу
продавця, бармена, посудомойщіци.
прибиральниці, можливо цілодобово
Був досвід роботи в дитячому
т. 0983779211
розважальному центрі Volkland,
ще працювала на морі (продажу ● Жінка шукає роботу доглядальниці,
д /р 13 років т. (061) 427985
на пляжі) т. +380975660154
0668027784, 0682845307
● 51 рік. Шукаю тимчасову підробіток
●
Зварювальник,
шукаю роботу, 24
+380975163195
роки т. +380680889576
● Інвалід 2 гр. Шукає роботу на дому
● Зубний технік шукає роботу, можл.
т. 0990291479
помічником т. 0977027742
● Активна пенсіонерка шукає
●
Ищу работу сварщиком 5 разряда в
будь-яку роботу, крім торгівлі т.
Запорожье т. +380975501866
0971671063
● Бухгалтер, д / р общепит, торгівля, ● Літня жнщіна шукає роботу
помічниці по будинку, можливо з
послуги, ФОП, шукає роботу т.
проживанням т. 0971671063
0637543155

тора, вантажника. Будь-які варіанти. ●
0661925578 Валерій
●
● Чоловік 58 років шукає роботу
охоронця – сторожа, з досвідом
роботи м. Запоріжжя т. 0664496468, ●
0677957534
● Чоловік. 45 років, з 25 річним
безаварійним водійським стажем ●
шукає роботу, сімейного водія,
офісного водія, водій руководітеля.
Командіровкі.
0938731786,
●
Сергій.
● Шукаю пост. раб. землекопа, бетонщика, покрівельніка т. ●
0667101476
● Шукаю пост. работу вантажника з
щоденної з / п т. 0957745991

Шукаю підробіток т. 0989844019
Шукаю работу,
0974523450

41

рік

т.

Шукаю роботу або підробіток
терміново. Мені 40 років т ● Шукаю роботу в торгівлі, жінка
0976087176
45 років, в / о, досвід роботи товарознавця продовольчих товарів
Шукаю роботу або підробіток
більше 15 років, знання 1С версії
терміново. Мені 40 років т.
7. 7, 8. 3 УТП, 8. 2 бухгалтерія. т.
0976087176
0502263695.
Шукаю роботу агента з нерухомості
● Шукаю роботу вантажника, бетонОльга т. 0985545076
ника, землекопа, охоронця, стропальника т. 0931563746
Шукаю роботу адміністратора офісу,
діловода. Маю великий досвід робо- ● Шукаю роботу вантажника,
ти з документами, в т. ч. в електронекспедитора або охоронця т.
ний документообіг. Мережевий
0667101476
маркетинг не пропонувати!
● Шукаю роботу водієм кат. В.
0677799952
або строітелем т. т. 0987268535
Роман
Шукаю роботу адміністратора офісу,
діловода. Маю великий досвід робо- ● Шукаю роботу доглядальниці
ти з документами, в т. ч. в електронтерміново, подобово або погодинно,
ний документообіг. Оріфлейм не
великий д / р, порядність гарантую
пропонувати! т. 0677799952
т. 0957987423

шукає
роботу
● Водій з власним мікроавтобусом ● Медсестра
доглядальниці, д / р вміння готу- ● Шукаю постійну работу. Став- ●
шукає будь-яку роботу т.
вати, рекомендації, порядність т.
ка обов'язкова (061)7016187,
0679883928
●
0959333574
0684892399
● Водій проф, шукає пост. роботу т.
● Молода людина 39 років, без ш / ● Шукаю постійну роботу вантажника,
0633014007
з, кат. В, д / р в охороні, масажист,
розгляну варіанти, оплата щодня
● Дуже потрібна робота. Мені 25,
шукає роботу з офіц. оформлений., з
т. 0637840130
останнє місце роботи Єва. Графік
/ п від 4000 грн, т. 0689002922
● Шукаю постійну роботу охоронця, ● Шукаю роботу без нічних змін.
тільки з 9 до 17. Бажано Заводський
●
Сторож, чоловік, 62 роки, без ш /
Дівчина 31 рік, без шкідливих
сторожа з високою оплатою, чоловік
район. т. 0731708038
з, шукає роботу без оформлення,
42 років, д / р т. 0995440916
звичок. Живу у Шевченківському
Косм. мрн т. 0973938939
● Дівчина шукає будь-яку роботу
терміново, розглянути всі варіанти,
цілодобово., інтим не пропонувати ● Терміново потрібен підробіток 2-5
годин вранці на Павло-Кічкасе.
т. 0664779388
Уборка, миття посуду і т. д. Тільки
● Дівчина шукає роботу, будь-який
НЕ інтернет т. 0633111910
варіант, інтим не пропонувати т.
●
Терміново
потрібна підробіток.
0980209547
Після 18:00. Дівчина 22 роки. т.
0676117965
● Жінка 40 років. Шукаю роботу з 8:00
до 18:00 5/2 т. +380964244038
● Терміново! Шукаю роботу
(підробіток) т. +380683868891
● Жінка 41 рік шукає роботу т.
0989021962
● Хлопець 38 років, шукає роботу з
● Жінка 43 роки, шукає роботу т.
щоденною оплатою, можливо нічні
0671213123
зміни т. 0638565656
● Жінка 53 роки, шукає роботу ● Хлопець, шукає роботу з щоденною
бухгалтера, досвід роботи від
оплатою, можливо нічні зміни т.
кадрового обліку до фін звітності,
0931496787
всі ділянки оптової торгівлі ТОВ
на загальній системі з ПДВ, ТОВ ● Чоловік 32 рік, без досвіду роботи,
освіта середня, навички роботи
на єдиному податку, бажано
на ПК на рівні користувача, мови
Правий берег, Бабурка і до центру
російська, українська, англійська
міста, розгляну всі варіанти т.
(шкільна програма). Розгляну
0684482145
варіанти віддаленої роботи (за
станом здоров'я) т. 0676838165,
● Жінка 60 років шукає роботу
0955716781
доглядальниці, можл. цілодобово
т. 0983779211
● Чоловік 39 років шукає роботу піскоструминника, маляр
● Жінка 60 років шукає роботу домогосподарки, можливо цілодобово
металоконструкцій. Великий досвід
т. 0731605250
роботи. Телефонуйте в будь-який
час т. 0956043374 Юрій.
● Жінка 60 років шукає роботу
няні, можливо цілодобово т. ● Чоловік 46 років, майор у відставці.
0990781877
Шукаю роботу охоронця, експеди-

районі. Е досвід роботи на продуктовому складі оператором 1С,
так само досвід роботи продавцем непродовольчих товарів. т.
0969333177

● Шукаю роботу продавця – консультанта т. 0662617868
● Шукаю роботу продавця непродовольчих товарів т. 0689485047.
досвід роботи є.
● Шукаю
роботу
продавця
непродтоварів. Графік з 8. 00 до
17. 00 т. 0689485047
● Шукаю роботу підсобника,
різноробочого з щоденною оплатою,
сторожа т. 0991852968
● Шукаю роботу реалізатора в Косм
м-р т. 0957987423

● Шукаю роботу різноробочого т.
● Шукаю роботу доглядальниці, д / р
0978653210
з тяжко хворими 13 років, можли●
Шукаю
роботу різноробочого,
во подобово, з проживанням т.
підсобника. Беруся за будь-яку
0505848896
роботу т. 0972269859
● Шукаю роботу доглядальниці, д / р
з тяжко хворими, можливо подобо- ● Шукаю роботу швачки в цехах з
пошиття штор, постільної білизни
во, з проживанням т. 0661229956
т. +380636497222
● Шукаю роботу доглядальниці, о /
● Шукаю роботу, водій кат «B», 20
р 16 років т. 0685406662
років т. 0930781691
● Шукаю роботу з 8-ми годинним графіком без нічних і друге ● Шукаю роботу, водій навантажувача (навантажувач, фронтальний)
змін, субота та неділя вихідний т.
з досвідом роботи, є приватне авто,
+380957028015 Комунарівськаий
кат В, С т. 0664734434
район.

● Шукаю роботу кухарем (універсал), ● Шукаю роботу, дівчина 28років, без
шкідливих звичок робила операале перевагу гарячий цех. Досвід
тором коол центру (близько року)
великий, можу застосовувати його
так само продавцем прод. товаров
для виробництва, напівфабрикати,
близько 5 років т. 0502243126
ковбаса. Кухарем в сім'ю т.
0634206553
● Шукаю роботу, жінка 41 проживаю
● Шукаю роботу на ПК, чоловік,
в Хорт. районе, дві висш. освіти,
31 років, без о / р, освіта севеликий досвід в діловодстві,
редня. Навички роботи з ПК на
документації, знаю ПК, відеонабл.,
уровне пользователя. Розгляну
Адміністратором.
Коммуник.,
всі варіанти т. 0676838165,
Відповід., Цілеспрямована, пунктуал.
0955716781
Розгляну всі варіанти, тел., вайбер
0981028473
● Шукаю роботу охоронця, д / р,
● Шукаю роботу, приділено, менежможл. вахта т. 0638085790
дер з продажу авто запчастин т.
0685337477
● Шукаю роботу охоронця, сторожа, двірника т. 0688032527,
● Шукаю роботу. Жінка 47 років.
0661096091
Бажано Хортицький район або
правий берег. Мережевий марке● Шукаю роботу прибиральниці на
неповний робочий день, мені 43
тинг, Оріфлейм і т. п не розглядаю.
т. 0678483325
роки т. 0995389940
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Бізнес персонал

Робота за кордоном

● Баяністи 2 чол. до 45 років, т. (0619)
436874, 0978653296

● Легальне працевлаштування за

● Менеджер
т.0975910306

з

реклами,

нерухомості, 0685253636
● Соліст і солістка, до 45 років, т.
(0619) 436874, 0978653296

● Менеджер-секретар в агентство ● Хореограф т.0961919474

Спеціалісти

оформленні необхідних документів. ● Газозварник, т.0684089523

кордоном. Актуальні вакансії з

Кураторство на весь період роботи. ● Газорізальник т.0961919474

гідною зарплатою. Допомога в

т.0993770533; Viber 0977375823

Керівники

(верстати)

● Електрик дільниці т.0961919474

● Контролер ОТК – верстатних і ● Начальник транспортного цеху,
слюсарних робіт т.0673388045
в агропромислову компанію
● Майстер т.0961919474

● Електрик
т.0961919474

● Електрик, слюсар, вантажники,
підсобні робітники, оброблювачі

т.0963702149

● Оператор плазмового різання;
т.0684089523

вач (досвід роботи, працевлашту● Автослюсар-ходовик потрібен
для роботи з автобусами Богдан
вання) , т.0977252799
в м. Києві: 800 грн/день. Житло
т.0676000161,
0665215397 ● Водій навантажувача (Маніту)
*Примітка
т.0961919474

Будівельники Медицина
● Будівельник, всі види робіт, ● Логопед т.0961919474
т.0964115091
● Лікар-терапевт т.0961919474
● Підсобні робітники в Кирилівку
(будівельні роботи) доставка та
проживання надається. Вік від 20
до 50 років. т.0684089523

Фінанси

● Бухгалтер т.0504529401

Легка

● Охоронник т.0684089523

● Вишивальниця для виконання індивідуальних замовлень,
т.0977086872

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

● Оператор ЧПУ т.0961919474

● Водій на фронтальний навантажу-

Послуги
охоронця

● Механік (ремонт мед. устаткування)
т.0961919474

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

Транспорт та автобізнес
● Автослюсар т.0961919474

риби потрібні в рибне господарство (Київська обл, Броварський
рн, с. Гоголев) . Надаємо житло, б/к
обіди, спец. одяг, розвезення служ.
транспортом. Гідні ЗП т.0674098570
Ганна

● Плавильник
т.0961919474

металу

● Слюсар з обслуговування та
ремонту вентиляційних систем;
т.0684089523
● Слюсар-ремонтник т.0961919474

промисловість

● Вишивальниця для виконання індивідуальних замовлень,
т.0977086872

Торгівля
● Кухар т.0961919474

продавець продовольчих товарів

● Офіціант т.0961919474

з досвідом роботи т.0671606981

● ТОВ «Бердянські ковбаси» потрібен

(Ганна) , 0980846090 (Лаура)
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Терміново потрібні
● Бухгалтер т.0961919474
● Електрик т.0961919474

Робочі спеціальності

● Майстер касетного Японського
магнітофона, т.436874

Інженернотехнічний персонал
● Головний інженер., т.0684089523

● Майстер механічної ділянки
(1-я і 2-я зміна, до 45років) .
● Конструктор
зі
знанням
т.0684089523
програм Компас і Solidworks. Т. ● Технолог в ливарне виробництво
0676192995

машиністи бульдозера Т-170, ● Прибиральниця склад. приміщень

т.0684089523

т.0963702149

(4-го розряду, допуск понад 1000

● Курси, короткострокова підготовка,
433804
бухгалтерський облік. т. (0619)
● Курси, річна підготовка: комп.
428101, 433804
дізайн, поліграфія, констр. меблів.
● Курси, короткострокова підготовка,
т. (0619) 428101, 433804
комп'ютерні курси, Windows, Word,
● Навчальний центр Кар'єра
Excel. т. (0619) 428101, 433804
запрошує на навчання з бухобліку
● Курси, короткострокова підготовка,
т.0965800014
сфера послуг, косметологія, манікюр,
перукар-універсал, масаж. т. (0619) ● Навчальний центр Кар'єра
428101, 433804
запрошує на навчання з технічного
обслуговування і ремонту ПК
● Курси, річна підготка, бухгалт.0965800014
терський облік. т. (0619) 428101,
● Курси, річна підготовка, менеджемент і маркетинг. т. (0619) 428101,
433804

в агропром. компанію до 45 років,

машиністи автокрана, машиністи
автомобіля БелАЗ, електрослюсарі

Освіта

433804

машиністи навантажувача Камацу,

● Навчальний центр Кар'єра запрошує
на навчання по косметології
т.0965800014

В) , будівельники, газоелектрозварники, водії категорії В, С, Е,
● Вантажник

складу

● Вантажник т.0961919474
● Вибивальник

м'якої

(учбовий

потрібні: вантажники, підсобні
робітники, оброблювачі риби, елек-

сора, токарі, мотористи, прохідники,

трик, слюсар. Навчаємо, надаємо

● Комірник (1-С) т.0961919474

гірські майстри і гірські інженери-

житло, б/к обіди, спец. одяг, розве-

геологи на відкриту гірську

зення служ. транспортом. Гідні ЗП

● Потрібні. Трудовий стаж не менше

розробку, маркшейдери, кухарі,

т.0674098570 Анна

тари

т.0961919474
● Двірник

обл, Броварський р-н, с. Гоголев)

КАМАЗ-КРАЗ, машиністи компрет.0961919474

готової

продукції, т.0684089523

● Рибному господарству (Київська

заклад)

5 років (обов'язково – запис в

дизелісти-електрики, агрегатники.

трудовій книжці за останні 5 років за

Продавці, техперсонал, перукарі,

відповідною професією) . Машиністи

офіціанти, бармени. т.0961963545, ● Тракторист, доярка, різноробочі

бульдозера Камацу, Шантуй,

0506858415, 0955876576

● Різноробочі т.0977252799

т.0677067770, 0997129077

Шукаю роботу

●
● Навчальний центр Кар'єра
запрошує на навчання по: масажу,
● Курси, річна підготовка, системний адміністратор. т. (0619) 428101,
манікюр-педикюр. т.0965800014
●

00-24 вантажники, різноробочі, ● Керівник, о/р, т. (0619)444524
вантажоперевезення, вивезення
● Майстер універсал з будівництва,
сміття, т. 0671188881
без ш/з, т. 0669641200
1 і більше осіб, виконають будь яку
фіз. роботу, т. 0974019722
● Майстер універсал, внутр. Обробки
під ключ, викон. роботи будь якої
● 1-15 чоловік, виконають роботу будь
сложн.,
електрика, сантехніка, стяжякої складності, т. 0962488188
ка, шпаклівка, плитка, поклейка
● Інвалід 3гр., т. 0676111740
шпалер, весь спектр буд. послуг,
т. 0967839330
● Будівельник, всі види робіт, т.
0964115091
● Бухгалтер всі види оподаткування,
т. 0677637479
● Бухгалтер на
0680848274

удаленку,

т.

● Водитель кат. в + Таврія пікап, т.
0975432914
● Водій + «
0686370804

ВАЗ-2102»,

т.

● Водій + авто, т. 0982527142

● Малярі, оплачуєтьсящодня, т.
0967882382
● Машиніст
0972327577

автокрана,

т.

● Молода людина 36р., будь-яку від
300грн. /день, т. 0682403099
● Надомну роботу, т. 0684559931
● Няня, догляд за пох. людьми, т.

0974417451
● Няня,
доглядальниця,
0980345015

т.

● Охоронець з о/р, можнавахтовий,
т. 0679049441
● Охоронець,
0682926729

56років,

т.

● Прибиральниця, доглядальниця,
у вечірній час в буднідні, без ш/з,
0671156689
● Різноробочий, т. 0979617165
● Сторож, в ніч, 0967882382
● Студенти 2 чол., будь-яку роботу,
0971695215
● Чол., 42р., без ш/з, т. 0966399860

● Водій к. «В», «С», «Е», 56р.,
0682926729

● Чол., 55р., без ш/з, охорона, т.
0983554308

● Догляд за дитиною, за хворими,
дівчина 28 років., т. 0960922440
Оксана

● Чол., 58р., інв. 2 групи,
відповідальний, т. 0960829092

● Доглядальниця, великий д/р з
важко лежачими хворими, переломи,
пролежні, інсульти, т. 0966290142

● Чол., вечірній, нічний час, т.
0976026377

● Доглядальниця, досвідроботи, т.
0962037769
● Женщ., 55р., т. 0681112014
● Женщ., відповідальна, 55 років,
після 14. 00, т. 0972796752
● Женщ., прибирання приміщень, т.
0988518127
● Керівник, д/р, т. (0619)444524

● Чол., люб. Фіз. Раб., різн. профілю,
постійно, оплата щодня, т.
0967882382
● Чол., пенсіонер, сторож, денний час,
можливо на б/о, т. 0679969495
● Чоловік
54р.,
серйозний,
відповідальний, є авто шкода, т.
0672716833
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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

132
9

● Всеукраїнська мережа продовольчих магазинів ТОВ ТК «Економ
Плюс»

Paбoтa з будь-якого місця Пишіть
результату. Премії, відпочинок за
● Помічник машиніста тепловоза
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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● запрошує Бухгалтера в продуктовий магазин, розташований в
г. Орехов

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/

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

● 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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ОГОЛОШЕННЯ
Інших регіонів України

лення всіх документів. Вакансії ● Легальне працевлаштування за
з безкоштовним проживанням
кордоном. Актуальні вакансії з
та харчуванням т.0993770533,
гідною зарплатою. Допомога в
0977375823 *ПРИМІТКА
оформленні необхідних документів.
Кураторство на весь період роботи
● Електрик рибному господарству
т.0993770533, Viber 0977375823
● Високооплачувана робота в Чехії
(Київська обл, Броварський р-н,
*ПРИМІТКА
на 2021 рік, виїзд в січні. Заводи
с. Гоголев) . Навчаємо, надаємо
115-140 крон, будова 200 крон/
житло, безкоштовні обіди, спец. ● Рибному господарству (Київська
одяг, розвезення службовим трансгодина. Термінове відкриття візи
обл, Броварський р-н, с. Гоголев)
портом. Гідна ЗП т.0674098570
в Польщу і Чехію. 0999206710,
потрібні: вантажники, підсобні
Ганна *ПРИМІТКА
0672582935,
0975251480
робітники, оброблювачі риби, елекpolandpraca-ua. com, https://www.
трик, слюсар. Навчаємо, надаємо
instagram. com/personal_progres/ ● Електрик, слюсар, вантажники,
підсобні робітники, оброблювачі
житло, б/к обіди, спец. одяг, розвеЛіц. мінсоцполітики №540 від 19.
риби потрібні в рибне господарзення служ. транспортом. Гідні ЗП
04. 2018 т.0999206710, 0672582935,
ство (Київська обл, Броварський
т.0674098570 Анна *ПРИМІТКА
0975251480 *ПРИМІТКА
рн, с. Гоголев) . Надаємо житло, б/к
● Гарантуємо легальне працевлашобіди, спец. одяг, розвезення служ.
тування в Польщі. Індивідуальний
транспортом. Гідні ЗП т.0674098570
підхід до кожного клієнта, оформГанна *ПРИМІТКА

● Автослюсар-ходовик потрібен
для роботи з автобусами Богдан
в м. Києві: 800 грн/день. Житло
т.0676000161,
0665215397
*ПРИМІТКА
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