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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

Продам
 Продам  ● 2-х кімн. квартиру в 
селі Новоолександрівка тел. 
098-2503323

Будівельні
 Ремонт  ● квартир, шпаклівка, шпале-
ри. тел. 0982503323

Побутові
Ремонт  ● холодильників на дому, 
всі райони, гарантія. 066-7978811, 
098-5488004, 099 – 7107123.

Послуги

Торгівля
 Буфетник  ● на харчове виробництво 
(Вознесенівський мкр-н) . З/п – за 
результатами співбесіди. +38 (067) 
920-59-14

 В АТБ  ● автовокзал потрібний 
Продавець-консультант.Графік 
4/4, зп від 10тис., тільки офіційне 
працевлаштування Телефонуйте 
на телефон т.0962341076

 Мережа  ● Магазинів ГРЯДКА 
запрошує на роботу ПРОДАВЦІВ. 
Ми пропонуємо: Змінний графік 
роботи 4/4 або 7/7 з 8:00 до 
22:00, Заробітну плату від 550 
до 750 грн. на день. Для запису 
на співбесіду телефонуйте прямо 
зараз по телефону:0973956258, 
0667857483

 ПРОДАВЕЦЬ,  ● графік 4/4, з/п від 
10000 грн, ДВІРНИК (з групою 
інвалідності) графік 5/2 з/п 5250 
грн, прибиральниця 4/4 з/п 7000 грн, 
охоронець з/п 10300грн, в магазин 
АТБ (піски) , тел. (095) 853-94-43

 Пекар-кондитер  ● потрібен у 
пекарню (Вознесенівський р-н) 
ТЕРМІНОВО +38 (050) 853-11-88, 
+38 (098) 468-01-01

 Повар-бригадир  ● в школу №101 
Шевченковский мкр-н. +38 (050) 
558-09-60

 Потрібен  ● продавець у цілодобовий 
кіоск на правому березі графік 
роботи на добу на дві. ЗП ставка 
+бонуси. докладніше по телефону 
0505211243

 Потрібна  ● посудомийниця-
прибиральниця

Бажано  ● з проживанням у 
Вознесенівському районі. Без 
шкідливих звичок та можливо 
без досвіду роботи. Вакцинація 
обов'язкова, харчування для 
співробітникіграфік роботи 3/3 
або 4/3 (плаваючий) 470 грн/ зміна. 
Запис на співбесіду за телефоном 
0982932530

 Потрібний  ● бармен у закусочну на 
Іванова! Дружній колектив, гарна 
зп. Усі питання за телефоном 
0965509939

 Продавець  ● терміново на постiйну 
роботу в продмагазин р-н пл 
Пушкіна+38 (066) 165-86-47+38 
(097) 365-86-24

 Робота!  ● Терміново потрібні продавці 
у магазини міста. Без шкідливих 
звичок!!! з умінням працювати в 
команді! З усіх питань т.0676175745, 
0665514577.

 Сторож-дворник  ● в ресторан на 
постоянную работу в ресторан 
(Космический р-н) . (097) 362-36-
26, (096) 900-99-00

 У coffee  ● shop потрібен Баріста! 
Графік роботи з 8:00-21:00 центр 
міста!+380973663464

 У зв'язку  ● з розширенням мережі 
ресторанів швидкого харчування 
Mavra Pizza, Corn House, Coffee 
Art запрошуємо: комірник, чоловік 
(Кічкас);  бариста (б. Центральний, 
Анголенко, смт Більмак); оператор 
у call центр (Сєдова, 8); реалізатор 
гарячої кукурудзи у склянці (р-н 
Гагаріна, ТЦ Варус) тел 067 2770459 
Світлана

 У зв'язку  ● з розширенням мережі 
ресторанів швидкого харчування 
Mavra Pizza, Corn House, Food Plaza, 
Svintuz запрошуємо: комірник, 
чоловік; піцайоло; реалізатор 
гарячої кукурудзи у склянці;  
сушист; оператор у call центр; кухар 
на хоспер. тел 067 2770459

 У кафе  ● закусочну, потрібен 
шаурмастер/р. н Гагаріна. 
0974600302

 У магазин  ● одягу та взуття потрібен 
продавець-консультант.Вік від 18 
до 35 років. Графік роботи 5 на 
2. З 9. 00 до 19. 00. Металургів. Т. 
0979767143

 У магазин  ● – пекарню потрібен 
продавець. Графік роботи – 4 на 
2 (12-годинна зміна). Місце робо-
ти – вул. Північнокільцева в р-ні 
«Варуса». Телефонуйте за теле-
фоном 0935897440

 Фахівець  ● з досвідом роботи у сфері 
торгівлі. т.0664682379

Бізнес персонал
розстрочки, оформлення кредитного 
договору. 0682471639 Надія

 Оператор  ● 1С торговому 
підприємству (космічний мкр-н) 
на неповний робочий день, робота з 
первинкою, від вас – знання, вміння, 
досвід +38 (067) 736-47-53

 У магазин  ● одягу та взуття потрібен 
продавець-консультант.Вік від 18 
до 35 років. Графік роботи 5 на 
2. З 9. 00 до 19. 00. Металургів. 
т.0979767143

 Шукаю  ● помічника (цу) керівнику . 
Графік гнучкий. Дохід зростаючий 
т.0951762602

 Шукаю  ● помічника підприємця 
з функцією адміністратора 
т.0677629359

 Без  ● досвіду роботи, офіс . До 
9000+премії. т.0952343820, 
0964089995

 Вигідна  ● робота т.06670419737

 Виробниче  ● підприємство запрошує 
на роботу БУХГАЛТЕРА1. Графік 
роботи – 5-ти денний робочий 
тиждень2. Своєчасна зар. плата3. 
Соц. пакет, офіційне оформлення4. 
Дружний колектив 5. Розташування 

– Шевченківський р-н 6. Доставка 
на роботу службовим транспортом. 
Відділ персоналу 050-341-43-45

 Відкрито  ● набір кандидатів на 
вакансію «Кредитний спеціаліст» 
Дохід до 12000 (ставка 7000+бонуси). 
Офіційне працевлаштування (опла-
чувана лікарняна та відпустка) 
консультування клієнтів щодо умов 

 До  ● дошкільної групи Хортицький 
район треб Помічник вихователя, 
Медогляд. Вакцинація (066) 332-54-
34, (096) 647-72-08

 Потрібна  ● терміново няня для 
дитини 8 років. Район універмагу 
України. Телефонуйте 050 454 89-90 
та 067-612-39-11.

Терміново
потрібні

Оголошення з регіонів
ТРЕБУЕТСЯ   � Зварювальник-
рихтувальник (навички маляра) 
для роботи з автобусами «Бог-
дан» у м. Києві. З/п 25000грн. 
Житло т.0676000161, 0665215397 

*Примітка

 Зварювальник-рихтувальник  �
(навички маляра) для роботи з ав-
тобусами «Богдан» у м. Києві. З/п 
25000 грн. 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. (099) 377-05-33; Viber (097) 737-

58-23*Примітка

Спеціалісти
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Актуальні пропозиції роботодавців

Шукаю роботу
 Шукаю  ● роботу вантажника, бетон-
щика тел 0667101476

 Шукаю  ● роботу грузчика, разнора-
бочего Т. 0667101476

 Шукаю  ● роботу доглядальниці т. 
0679058585

 Шукаю  ● роботу електрика 
напівставки 4 гр допуску робоча. 
0687369889.

 Шукаю  ● роботу няньки. т. 
0505814637

 Шукаю  ● роботу обвальник м'яса, 
чоловік 39 років досвід більше 10 
років. т. 0950201369

 Шукаю  ● роботу район правого бере-
га, бабурка. розгляну варіанти як 
день, так і в ніч. також розгляну 
варіант підробітку. 0967737065

 Шукаю  ● роботу сторожем інв 3гр 
0983804989

 Шукаю  ● роботу терміново Пишіть 
пропозиції на Viber 0678898800

 Шукаю  ● роботу із офіційним працев-
лаштуванням, хлопець 24 роки, 
бажано на Бабурці. Пропозиції у 
Вайбер 0502251846

 Шукаю  ● роботу із щоденною опла-
тою, є авто, інструмент. Писати у лс. 
0636111796

 Шукаю  ● роботу, бажано в Заводсь-
кому районі, 52 роки, знаю складсь-
ку діяльність, 1С, досвід роботи 25 
років. Завгосп, реєстратура, прийом 
дзвінків, первинна бухгалтерія, 
комірник, сестра-господарка. 
0965811622

 муляр-будівельник  ● шукає роботу. 
0995242641

Пишіть у вайбері. 0962310379

 Шукаю  ● підробіток 0994803316 
Вайбер

 Шукаю  ● підробіток копаю, заванта-
жити носити 0994803316 Вайбер

 Шукаю  ● підробіток на Космосі зі 
щоденною оплатою 0506135096

 Шукаю  ● підробіток на 
комунарівському районі 
+380969738231

5 років ! Роботу вантажника не 
пропонувати т. 0666003860

 Чоловік  ● 47 років. Шукаю роботу 
водія на своєму автомобілі або 
водія експедитора на своєму авто, 
пасажирські та вантажоперевезення 
по міжгороду та місту Sorento . т. 
0635252502

 Чоловік  ● 48 років, шукає роботу 
охоронцем, водієм. 0677395604

 Шукаю  ● будь-яку термінову роботу. 

 Дівчина  ● 17 років, шукаю роботу, є 
досвід роботи баристою, продавцем, 
офіціантом, телефонуйте за номером 
+380684663579

 Дівчина  ● 18 років, шукаю роботу!Є 
досвід, працювала продав-
цем)Телефонуйте за номером: 
+380632207839

 Жінка  ● шукає 43 років високоопла-
чувану роботу т. 0687942067

 Менеджер  ● з підбору персоналу. 
Рекрутер. Чоловік 33 рік, без 
досвіду роботи, навички робо-
ти на ПК впевнений користувач 
. Володіння мовами російська, 
українська, англійська (шкільна 
програма). Розгляну варіанти т. 
0676838165, 0955716781

 Потрібен  ● водій категорії В, на 
Форд транзит, який проживає в 
Шевченківському районі! Оплата 
щоденна 500гр!т0660171076

 Срочно  ● ищу работу продавца 
в продуктовый магазин. тел 
0996305206

 Студент  ● 17-ти років шукає будь-яку 
роботу, всі подробиці за номером 
телефону 0985492465

 Терміново  ● шукаю роботу продав-
цем в продуктовий магазин. тел 
0996305206

 Чоловік  ● 33 рік, без досвіду роботи, 
освіта середня, навички роботи 
на ПК на рівні користувача, мови 
російська, українська, англійська 
(шкільна програма). Розгляну 
варіанти віддаленої роботи (за 
станом здоров'я) т. 0676838165, 
0955716781

 Чоловік  ● 34 Роки шукає роботу , є 
права категорії В та досвід водіння 

Транспорт та автобізнес

 На  ● постійну роботу запрошуємо 
майстра-приймача автомобілів. 
Усі питання за тел. 096-414-82-58, 
095-387-76-91

 Потрібен  ● адміністратор на 
АЗС!Графік 1/2 ЗП 6500 + Бону-
си. Можна без досвіду роботи 
0501961347, 0681933585

 Потрібен  ● адміністратор на АЗС! 
Графік 1/2 ЗП 6500 + Бонуси. Можна 

без досвіду роботи0501961347 
0681933585

 Потрібен  ● водій категорії В, Д 
Шевченківський район. Тел. 
050-684-22-99

 Потрібен  ● майстер – шиномонтаж-
ник досвід роботи не обов'язкове, 
головне бажання всьому навчи-
мо. Відсутність алко та нарко 
залежності. Зарплата відсоток, 
від 8000-20000 грн 0633075020 
Максим.

 ТЕРМІНОВО!!!  ● Потрібен космос 
оператор касир, АЗС NPG. Графік 
на добу дві. ЗП 650 + бонуси. З 
усіх питань за номером телефону 
0501961347 Ганна Вікторівна Дзво-
нити з 8 до 19 – 00 пн-п'ят.

Робочі спеціальності

приміщень ТДВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД №3» запрошує на 
роботу (вул. Українська, 96, зупин-
ка транспорту «вул. Стефанова») 
Офіційне оформлення, соцпакет. 
+38 (095) 232-33-32

 У магазин  ● потрібен приби-
ральниця (Комунарський р-н) . 
Детальна інформація на телефоні. 
0995266480

 У столярну  ● майстерню на Кічкасі 
потрібен столяр із досвідом роботи. 
099 529 86 31

 потрібні  ● люди для монтажу 
металоконструкцій. Вміння працю-
вати з металом вітається. Зарплатня 
від 10000. Телефонуйте за номером 
т.0681110141

різноробочі З. п. 550гр. день оплата 
разів на тиждень/Офіційне працев-
лаштування. т.0507224799

 Потрібен  ● вантажник на меблеві 
магазини оплата по годинникові 
м'які та корпусні меблі. Телефонуй-
те за телефоном 0930270598

 Потрібен  ● помічник висотника. 
Підсобник. Графік роботи: з 8-00 
максимум до 17-00 Вихідний: неділя. 
Обов'язки: замісити міксером клею, 
дріт нанизати пінопласт, нарізати 
сітку. Оплата щоденно 400 грн. 
Ми пропонуємо: стабільну робо-
ту, своєчасну оплату. 0677041300, 
0668848851

 Потрібен  ● помічник продавцю. 
Чоловік від 35 до 55 років. Не 
худий комплекціїЗ посвідченням 
водія. Проживає бажано на 
Шевченківський район. Обов'язки. 
Допомога продавцю сісти і вийти 
з машини вивантажити продукцію 
з машини, спочатку викладення 
вітрини і допомагати на торгівлі. 
Зп 200грн на день. 066 508 71 
61Олена

 Потрібен різноробочий на  ●
будівництво, оплата вчасно від 
450 грн. / День т.0507068410, 
0983098300

 Потрібно  ● будівельник-універсал. 

Дзвонити за тел. 0679904297, 
0999567414. з/п 8000 грн Повна 
зайнятість

 Потрібно  ● виконроб з досвідом 
роботи від 1-го року на будівництво 
високоповерхового житлового 
комплексу. Телефонуйте за номе-
ром 0980902827

 Запрошуємо  ● на роботу водія наван-
тажувача 050 341-43-45

 Потрібно  ● кваліфікований збирач 
та установник корпусних меблів на 
замовлення. Форма оплати відрядна. 
т.066 229 42 38 Віктор.

 Потрібно:  ● Вантажник на склад. На 
сьогодні на час 15:30 Заробітна 
плата після розвантаження фури. 
Розвантаження Курячої тушки На 
Макаренка. (Район Металургів) Тел. 
099-22-15-117 Євген

 Потрібні  ● 2-3 співробітники в 
офіс-склад. Дохід до 15000 грн. 
т.0683498872

 Потрібні  ● вантажники На Макаренка 
(металургів). Режим роботи з 5. 30 
ранку. Зарплата 13000 + бонуси. 
Вихідні не дзвонити!Дзвонити до 
19:00 Артур 0978565628 Михайло 
0990887764

 Потрібні  ● відповідальні порядні 
люди для робіт на євроремонтах 

т.0684519943

 Потрібні  ● жінки, дівчата 18-50 
років на текстильне виробництво. 
Досвід не потрібний. Навчання. 
Кар'єрний ріст.Графік роботи з 7:30 
до 19:30, 2 день/2 ніч, 2 вихідні. 
т.0685034114

 Потрібні  ● працівники для вико-
нання електромонтажних робіт.
Вік від 25 до 45 років. Вміння 
роботи з електроінструментом. 
т.0992113884

 Потрібні робітники в ово- ●
чеву компанію. Дніпр. обл. 
Проживання. Харчування. 
0996399790

 Робітники  ● в цех виробництва 
органічних добрив, Нікопольский 
поворот, з/пл-відрядна. 
т.0994574647, 0959018969

 Робітники  ● на підприємстводля виго-
товлення дерев'яних каркасів на 
вантаж клієнта. У зв'язку з розши-
ренням бригади на постійну роботу 
. Г/р: з ПН по ПТ + гнучкий графік З/п 
відрядна від куба готової продукції: 
від 10000 до 13000 грн Виплата 
своєчасна Робота за адресами: м. 
Запоріжжя – вул. Теплобудівна, 
28 – вул. Карпенка-Карого, 58, +38 
(096) 566-69-20

 Співробітник  ● на виробництво . У 
м'ясний цех

Шевченківський  ● районГрафік: 8. 
00-16. 00, НД, ПН – вихідні Виплати 
з/п щосуботи за підсумками роботи 
З/п: 9000-16000 грн Телефонуйте 
за номером. 097680-10-95

 ТДВ  ● «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 
№3» (вул. Українська, 96, зупин-
ка транспорту «вул. Стефанова») 
Офіційне оформлення, соцпакет 
+38 (095) 232-33-32

 ТДВ  ● «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 
№3» запрошує укладальниць 
хлібобулочних виробів вул. 
Українська, 96, зупинка транс-
порту «вул. Стефанова») Офіційне 
оформлення, соцпакет +38 (095) 
232-33-32

 Терміново  ● потрібен вантажник-
різноробочий. До обов'язків 
входить виконання різних робіт по 
території, фасування, вивантаження 
та навантаження матеріалу. На 
вибір: робочий день з 8. 00 до 17. 
00 години, а також – 6 годинний (з 
8. 00 до 14. 00 або з 11. 00 до 17. 00) 
. 2 вихідні дні на тиждень. Оплата 
щотижня та своєчасно. Зарплата вiд 
10200-15200 грн. у місяць. Дзвонити 
суворо з 8 до 18 години. +38 (063) 
655-25-42

 Техработник-уборщица  ● виробничіх 

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

 Вантажник  ● на меблеві магази-
ни оплата за годинна розвозимо 
за адресами м'які та корпусні 
меблі. Телефонуйте за телефоном 
0930270598

 Вимагаються  ● різноробочі та 
вантажники на крупорушку оплата 
по тижню мінемальна зп від 400 гр 
до 600гр на день перевага космос 
піски. Телефонуйте за номером 
0972195894

 Друкарні  ● потрібні прибиральни-
ця на повний робочий день, 5/2. 
Зарплата погодинна. 35 грн. год. 
Друкарня розташована в районі 
залізничного запоріжжя 1. Теле-
фонуйте 050 518 93 79

 Комплектувальника  ● (працівник 
складу) . Чоловік, жінка до 50 
років. Відповідальний, уважний, 
енергійний, висока самовіддача 
та робота на результат.Відсутність 
шкідливих звичок СТРОГО !!! 
ОБОВ'ЯЗКИ: відбір заявок згідно 
з накладною, участь у проведенні 
інвентаризації. ГРАФІК роботи 
позмінний. Тиждень з 12. 00 до 21. 
00, другий з 20. 00 до 6. 00. Субота, 
неділя – вихідні. 0975593952

 На  ● постійну роботу потрібні 

 Потрібен різноробочий на ●
будівництво, оплата вчасно від 
450 грн. / День т.0507068410, 
0983098300

 Потрібні робітники в ово-●
чеву компанію. Дніпр. обл. 
Проживання. Харчування. 
0996399790
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ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Робота
за кордоном

 Легальне  ● працевлаштування за 

кордоном. Актуальні вакансії з 

достойною зарплатою. Допомога в 

оформленні необхідних документів 

на рiзних етапах. Кураторство на 

весь період роботи. т.0993770533; 

Viber 0977375823

Шукаю роботу
 Жін.,  ● прибирання приміщень, 

0988518127

 Медсестра  ● т. 0688829956

 Надомну  ● роботу, т. 0684559931

 Няня  ● з досвідом роботи з дітьми, 

0674391363

 Няня,  ● догляд за літніми людьми, 

0964784524

 Охоронець,  ● 0686428543

 Прибирання  ● будинків, квартир, 

прання, прасування, пригот. Їжі 

тощо, 0964705433 Юлія

 Чоловік  ● 37р., від 350грн/день, 

0505888954

 Чоловік,  ● кох. фіз. раб., різн. 

профілю, постійна, з/п щоденно, 

0967882382

00-24  ● вантажники, різноробочі, 
вантажоперевезення, вивіз сміття, 
0671188881

 1 і  ● більше осіб, виконають будьяку 
фіз. роботу, 0974019722

 1-15  ● осіб, виконають роботу 
будьякої складності, 0962488188

 Інвалід  ● 3гр., 0676111740

 Бухгалтер  ● на віддалення, 
0680848274

 Бухгалтер  ● т. 0638257634

 Бухгалтер,  ● економіст, бюджет, 
держсектор, 0962768296

 Вантажники,  ● 2чол., постійно, з/п 
щоденно, 0967882382

 Водій  ● кат. в, с+ваз, досвід, 
0978379790

 Двірник,  ● прибиральник, 440507

 Догляну  ● за житло, 440065

 Домробітниця,  ● досвід роботи 
більше 10 років у vipродини Москви, 
Києва, Ізраїлю, Італії.

 Інспектор  ● кредитний 
т.0961919474

 Баяністи  ● 2 чол. до 45 років, удар-
ник, т.436874, 0678653296

 Бухгалтер  ● т.0961919474

 Ветеринарний  ● лікар (свинар-
ство) – 13тис. грн., Т. 0978266559, 
0963702149

 Головний  ● бухгалтер 
т.0961919474

 Майстер  ● касетного Японського 
магнітофона, т.436874

 Менеджер з реклами,  ●
т.0975910306

 Менеджер  ● із збуту т.0961919474

 Менеджер-секретар  ● в агентство 
нерухомості, 0685253636

 Менеджер-секретар  ● в агентство 
нерухомості, 0685253636 Мир 
домов

 Провідний  ● інженер-енергетик – 
15тис. грн. (Можливо випускники 
ВНЗ) , т.0978266559, 0963702149

 Соліст  ● і солістка, до 45 років, 
т.436874, 0678653296

Бізнес персонал
 Інженер-програміст  ●
т.0961919474

 Водії  ● автобусу кат Д потрібні для 
роботи на маршрутах м. Києва. 
Дохід 1500грн/день . Житло 
надаємо. т.0676000161

 Конструктор  ● т.0961919474

 Терміст  ● т.0961919474

 Фахівець  ● з тендерних закупівель 
т.0961919474

Терміново
потрібні

Освіта
 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

 Менеджер з реклами, ●
т.0975910306
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 Охоронець  ● торгової зали, 

т.0961919474

Послуги
охоронця

Транспорт та автобізнес
 Асенізатор  ● водій кат.С 
т.0978266559

 Водій  ● з будівельними навичками 
т.0671033900

 Водій  ● з будівельними навичками, 

т.0671033600

 Водій  ● кат.С т.0978266559

 Приймальник  ● замовлень 

т.0671033900

 Комірник  ● зі знанням 1С, 
т.0671033600

 Приймальник  ● замовлень 1С, 
т.0671033600

Робота для всіх
 Водій  ● на МАЗ асенізатор (Приа-
зовський р-н) – з/п від 9, 5тис. грн., 
Т. 0978266559, 0963702149 2021-
11-03 7 2021-12-22

 Мед.  ● брат для псих. відділення 
т.0961919474

 Фельдшер  ● т.0961919474

 Фельдшери  ● ветеринарної меди-
цини – з/п 9, 0тис. грн. Іногороднім 

– компенсація оренди житла, 
т.0978266559, 0963702149

Спеціалісти

ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Торгівля
 Касир  ● (АЗК) т.0961919474

 Касир  ● торг. залу т.0961919474

 Пекар  ● т.0961919474

 Прибиральник  ● торг. залу 

т.0961919474

 Продавець  ● прод. товарів 
т.0961919474

 Продавець  ● т.0961919474

Здам в оренду
 Здам  ● крісло або місце майстра 
перукаря, м анікюру, педикюру, 
т.0677544956

Послуги

 Автомийник,  ● т.0976677908

 Асенізатор  ● водій кат.С (Пришиб) 
т.0978266559

 Бухгалтер  ● т.0961919474

 Вантажник  ● т.0961919474

 Ветеринарний  ● лікар (свинар-
ство) – 13тис. грн., Т. 0978266559, 
0963702149

 Водій  ● кат.С (Пришиб) 
т.0978266559

 Водій  ● на МАЗ асенізатор (Приа-
зовський р-н) – з/п від 9, 5тис. грн., 
Т. 0978266559, 0963702149

 Водій  ● на груз. авто., Т. 0978266559, 
0963702149

 Водій  ● навантажувача (фронт) 
т.0961919474

 Водій  ● т.0961919474

 Електрик  ● т.0961919474

 Електрогазозварник  ●
т.0961919474

 Електрогазозварник  ●
т.0978266559

 Електромонтер  ● з ремонту устат-
кування – з/п від 7, 0 тис. грн., 
т.0978266559, 0963702149

 Заливальник  ● металу 
т.0961919474

 Касир  ● торг. залу т.0961919474

 Майстер  ● виробничого навчання 
(автослюсарі) т.0961919474

 Мед.  ● брат для псих. відділення 
т.0961919474

 Мельник  ● т.0961919474

 Менеджер  ● по закупці 
т.0961919474

 Монтер  ● колії т.0961919474

 Оператор  ● із штучного осіменіння 

тварин (Михайлівський р-н) 
т.0978266559

 Оператори  ● (свинарство) (Приа-
зовський, Михайлівський р-ни) – 
з/п від 7, 0тис. грн., Т. 0978266559, 
0963702149

 Оператори  ● (свинарство) 
(Якимівський) , т.0978266559

 Охоронець,  ● т.0976677908

 Провізор  ● т.0961919474

 Продавець  ● т.0961919474

 Птахівники  ● фахтовий метод 
10000грн., Т. 0978266559, 
0963702149

 Різальник  ● металу т.0961919474

 Складач  ● поїздів т.0961919474

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

 Слюсар-інструментальник  ●
т.0961919474

 Слюсарі  ● (Пришиб) т.0978266559

 Токар  ● універсал, т0976677908

 Тракторист  ● т.0961919474

 Трактористи  ● Т-150, (Пришиб) 

т.0978266559

 Фельдшер  ● т.0961919474

 Фельдшери  ● ветеринарної меди-

цини – з/п 9, 0тис. грн. Іногороднім 

– компенсація оренди житла, 

т.0978266559, 0963702149

 Швачка  ● т.0961919474

 Шліфувальник  ● т.0961919474

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

 ВІЛЬНЯНСЬКИЙ

 БЕРДЯНСЬКИЙ
 Женщина  ● ищет оплачиваемую 
работу т.0508686686

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

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

Ищу  ● работу администратора 
т.0957748717

 Потрібні  ● водії на КамАЗи «Рено 

преміум», зерновози, механік, 

слюсар т.0993594600

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

Мужчина  ● 47 лет, ищу любую опла-

чиваемую работу т.0995641521

Мужчина  ● 60 лет ишет работу сторо-

жа т.0666624253

КАМ'ЯНКО 
ДНІПРОВСЬКИЙ

 На  ● СТО потрібні автослюсар, шино-
монтажник з досвідом роботи. 
Повна зайнчтість т.0502189175

 Національна  ● аптечна мережа 

запрошує фармацевтів, провізорів 

на роботу. 0504237679, 0678288502 

Катерина

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

Ищу  ● работу горничной 40 лет 
т.0966023312

Ищу  ● работу домработниці, горнич-

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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