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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ, ИНФОРМАЦИОН-
НЫЕ, ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ
МАРКЕТИНГ
РЕКЛАМА, ПОЛИГРАФИЯ
ПЕРСОНАЛ САЛОНОВ КРАСОТЫ
ДОМАШНИЙ СЕРВИС
МЕДИЦИНА, ФАРМАКОЛОГИЯ
КУРСЫ
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ОХРАННЫЕ УСЛУГИ
ТОРГОВЛЯ
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС
НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРАХОВАНИЕ
ТРАНСПОРТ И АВТОБИЗНЕС
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Актуальные предложения работодателей

 Готель  ● «KHORTITSA PALACE» запро-
шуе на роботу мийника посуду. Офіц 
працевлаштування, харчування, 
уніформа, з/п від 6000 грн., граф. 
роботи позмінний, зміна 8 годин. 
Адреса: бул. Шевченко, 71-а, т. (061) 
7660000, 0504501718

 ПП  ● ООО Издательский Дом «Кера-
мист» приглашает на работу по 
специальностям: упаковщицы 
(к), механик-наладчик, водитель 
погрузчика. Офиц. тр-во, соц. пакет, 
стабильная з/п, премии. ул. Седо-
ва, 16, т.0963816457 зв. с 10-00 до 
15-00 (кроме вых.)

 Сеть  ● заправок приглашает на рабо-
ту оператора-кассира т.0675360545, 
0675481746

 Сеть  ● заправок приглашает на работу 
помощника оператора т.0675360545, 
0675481746

 Кладовщик-оператор  ●
т.+380506179920, 0967030871

 Торговый  ● представитель с авто 
т.0508838359, 0678359456

 ЧП  ● на постоянную работу требуется 
кассир, о/р не обязателен, з/п от 
6000 грн. т.0999717407

Сезонная работа
 В Кирилловку на сезонную  ●

работу требуются: горнич-
ная, повар домашней кухни 
т.0501060626

 На  ● сезонную работу на базу отдыха 
требуются: повара, пекари, офици-
анты, продавцы, бармены, горнич-
ные, разнорабочие (женщины) 
т.0952915767, 0997890949

 Требуется  ● на летний период (июнь-
август) 2019 Кирилловка, азовское 
море: повар, повар – мангальщик 
т.0505660326

 Горничные,  ● охранники, садовник, 
дворник, т.0669298867, 0963620010, 
0661600001

 Инвалид  ● 2 группы ищет работу на 
дому т. 0990291479

 Ищу  ● пост работу зам директора: 
охрана труда, энерготехнические 
вопросы, в/о, спец. обучение, атте-
стации, опыт т. 0972581917

 Ищу  ● пост работу электрика, возм. 
на пол ставки т. 0506770479

 Ищу  ● постоянную работу ответ-
ствен. за эл. хозяйство, о/р т. 
0677867059

 Ищу  ● работу водителя кат «В» на 
любое авто т. 0507855603

 Ищу  ● работу водителя т. 0971832909, 
0963830062

 Ищу  ● работу водителя-
экспедитора, о/р, стаж, порядочн. 
т. 0674163957

 Ищу  ● работу горничной, сиделки т. 
0938928937

 Ищу  ● работу грузчика, подсобника, 
разнорабочего с ежедневной опла-
той, парень без в/п т. 0509304219

 Ищу  ● постоянную работу элек-
трика на ставку или полставки т. 
0975291506

Ищу работу
 Автоэлектрик  ● ищет работу, опыт 
т. 0667881106

 Аккумуляторщик  ● с о/р, ищет пост. 
работу т. 0672792472

 Бухгалтер  ● ФЛП, бух. учёт, кадр. 
учёт, отчётн., ищет работу т. 
0637543155

 Бухгалтер  ● ищет работу в ЧП т. 
0957421959

 Водитель  ● DAF-400, 2 т., 12 куб. 
м, ищет работу т. 0673552441, 
0731208925

 Водитель  ● кат «В», «С», 50 лет ищет 
работу т. 0632552039

 Водитель  ● проф, ищет пост. работу 
т. 0633014007

 Водитель  ● проф, ищет работу т. 
0939284945, 0507214712

 Водитель  ● с личным микроав-
тобусом ищет любую работу т. 
0679883928

 Врач  ● – микробиолог ищет постоян-
ную работу т. (061)7010462

 Девушка  ● ищет работу срочно, 
рассм. варианты в любое время 
суток, интим не предлагать т. 
0984408179

 Девушка,  ● 39 лет, (группа инвалид-
ности), ищет работу на пол ставки 
(курьер, уборщица) т. 0989021962, 
0637159711

 Женщина  ● 44 лет, срочно ищет 
работу администратора, спец. 
отдел кадров, менеджера т. 
0500304232

 Женщина  ● 56 лет, ищет работу т. 
0988644680

 Женщина  ● 59 лет ищет работу 
домработницы, можно круглосу-
точно т. 0731605250

 Женщина  ● 59 лет ищет работу 
няни, можно круглосуточно т. 
0990781877

 Женщина  ● 59 лет ищет работу 
сиделки, возм. круглосуточно т. 
0983779211

 Женщина  ● ищет работу сиделки, о/р 
13 лет т. (061)427985 0668027784, 
0682845307

 Женщина  ● педагог высшей 
категории ищет любую работу т. 
0977607011

 Женщина  ● пенсионерка ищет работу 
сиделки, о/р можно с проживанием 
т. 0952530772

 Женщина  ● срочно ищет работу 
пом. продавца, Шевч. р-н, марке-
тинг, интим не предлагать т. 
0993515175

 Зубной  ● техник ищет работу, возм. 
помощника т. 0977027742

 Ищу  ● постоянную работу охранника, 
сторожа с высокой оплатой, мужчи-
на 40 лет, о/р т. 0995440916

 Ищу  ● постоянную работу сторожа 
т. 0664009530

 Ищу  ● работу бригадира, масте-
ра стройбригады, можно вахта, 
большой о/р т. 0662707977, 
0983049534

 Ищу  ● работу грузчика, экспедитора 
или охранника т. 0667101476

 Ищу  ● работу диспетчера в авто-
предприятии т. 0957987423

 Ищу  ● работу домработницы, убор-
щицы т. (061)2360367

 Ищу  ● работу на ПК, мужчина, 30 
лет, без о/р, образование среднее. 
Навыки работы с ПК на уровне поль-
зователя. Рассмотрю все варианты 
т. 0676838165, 0955716781

 Ищу  ● работу ночного охранника или 
сторожа или любую другую работу 
т. 0667195382

 Ищу  ● работу ночного сторожа т. 
0631563087

 Ищу  ● работу ночного сторожа т. 
0976225390

 Ищу  ● работу ночного сторожа, 
вахтёра т. 0982141684

 Ищу  ● работу охранника т. 
0939284945, 0507214712

 Ищу  ● работу охранника, о/р 4 года, 
сантехника 5 разряд, о/р 16 лет т. 
0962938127

 Ищу  ● работу подсобника, разно-
рабочего с ежедневной оплатой 
т. 0991852968

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего т. 0660804353

 Ищу  ● работу подсобника, разнора-
бочего т. 0965016394

 Ищу  ● работу разнорабочего т. 
0978653210

 Ищу  ● работу сварщика газорезчика 
т. 0683147151

 Ищу  ● работу сиделки т. 0635373620, 
0982663750

 Ищу  ● работу сиделки т. 0680653547, 
0509523518

 Ищу  ● работу сиделки, о/р 15 лет, 
центр т. (061)2360367

 Ищу  ● работу сторожа т. 
0665461890

 Ищу  ● работу электрика постоянно, 
на пол ставки т. 0686523686

 Массажист  ● ищет работу, мужчина 
48 лет т. 0953110291

Требуются срочно
 В Кирилловку на сезонную ●

работу требуются: горнич-
ная, повар домашней кухни 
т.0501060626
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ВАКАНСИИ ЗАПОРОЖЬЯ

вакансии Запорожья

Актуальные предложения работодателей

Грузчики
 Грузчик,  ● своевременная з/п, офиц. 
труд-во, соц. пакет, место работы 
Шевченковский р-н т.0676171382, 
(061) 2892561

 Грузчик-комплектовщик  ● (ночная 
смена) , место работы П. Кичкас, 
доставка к месту работы, достой-
ная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

Образование
 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
навчання машиніста крана, з/п 
від 7000 грн. Довідки за телефо-
нами: (061) 2866259, 0504898809, 
м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 
(з 8. 30 до 15. 00)

 Робота в Чехії. Легальне  ●
працевлаштування. Ком-
плексна візова підтримка 
т.+380970815356

Работа
за границей

Бизнес персонал
 Алкогольная  ● компания приглашает 
на работу торгового агента. Место 
работы: П-Кичкас (доставка к месту 
работы) . Достойная оплата труда 
т.0954115062, 0986137792

 В офис – склад требуется  ●
сотрудники т.0663967501

 Заводу  ● «Укрсторйсервис» требуется 
менеджер по продаже продукции, 
с о/р т.0665562525

 Инвестиционно-образовательной  ●
платформе требуется помощ-
ница- секретарь. резюме на 
e-mail: umax0777@gmail. com 
т.0676562365

 Ищу себе помощника,  ●
обучу сама т.0962057234, 
0663967501

 Кладовщик  ● т. (061) 2890057, 
0676197557

 Предприятию  ● (оптово – рознич-
ная торговля металлопрокатом и 
стройматериалами) на постоянную 
работу требуется специалис по 
работе с клиентами, женщина от 
25 до 50 лет, знание первичной 
документации, без в/п т.0676192776, 
0953341040

 Менеджер  ● по закупке подсолнеч-
ника. С о/р. т.0967797971

 Работа – набор сотрудников  ●
т.0962057234, 0663967501

Торговля
 Запрошуємо  ● продавців. Гідна та 
своечасна оплата, достойні умови 
праці, офіційне працевлаштування 
т.0992048441

 Помощник продавца (выклад- ●
ка товара, собирать покупку) 
колбасной продкуции на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1» гр. 
раб. 5/2, з/п 350 грн. /день или 
7600 грн. /месяц т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Пекарь  ● Шевченковский р-н 
т.0956726547, (061) 7073685, 
0960088653

 Продавец (куриная и мясная  ●
продукция) на Александровский 
рынок, в мясной павильон з/п 
320 грн/день или 7000 грн. за 
3 недели, график с 7-00 до 16-
00, 3/1 т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец  ● в магазин строительных 
материалов, мужчина, Правый берег 
т.0676178217

 Продавец (масло, моло- ●
ко) на рынок р-н вокзала 
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 16-00, 3/1 нед., з/п от 320 
грн/день или 7000 грн. за 3 
недели, т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец в магазин в отдел  ●
«Колбасы» на Александровском 
рынке Космос». График работы 
с 6-00 до 19-00, з/п 300 грн. /
день, 2/2 недели т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Продавец в магазин, в отдел  ●
куриной продукции на Алексан-
дровском рынке, Космический 
р-н, гр. раб. с 6-00 до 19-00, 
з/п 300 грн. /день, график 2/2 
недели т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец  ● фирменной, Шевчен-
ковский р-н, ул. Магистральная, 
100 т.0676187881

 Готель  ● «KHORTITSA PALACE» запро-
шуе на роботу прибиральницю 
приміщень. Офіц працевлаштування, 
харчування, уніформа, з/п від 6000 
грн., граф. роботи позмінний, зміна 8 
годин. Адреса: бул. Шевченко, 71-а, 
т. (061) 7660000, 0504501718

 Грузчик в магазин на  ●
Александровский рынок в 
Космическом м. к. н гр. . раб. с 
7-00 до 19-00, 5/2 дня, з/п 350 
грн/день или 7600 грн. /месяц 
(аванс + з/п) т.0676173170 с 
12-00 до 17-00

 Грузчик на рынок вокзала  ●
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 17-00, 5/2, з/п 350 грн/день 
или 7600 грн. /мес. (аванс + з/п) 
т.0676173170

 Грузчик,  ● Шевченковский р-н, ул. 
Магистральная, 100 т.0676187881

 Дворник,  ● Шевченковский р-н, ул. 
Магистральная, 100 т.0676187881

 Кладовщик-стропальщик,  ● на 
металлосклад в центр города, без 
в/п т.0676194199

 Слесарь  ● – наладчик, своевремен-
ная з/п, офиц. труд-во, соц. пакет, 
место работы Шевченковский р-н 
т.0676171382, (061) 2892561

 Подсобный  ● рабочий т. (061) 
2890057, 0676197557

 Предприятию требуются: раз- ●
норабочие, слесарь-наладчик, 
механик, электрик. заводской 
р-н, з/п от 8000 и выше 
т.0669347887 Владимир

 Уборщик  ● произв. помещений, оф. 
тр-во, своеврем. опл. з/п, соц. пакет, 
Шевченковский р-н т.0676171382, 
(061) 2892561

 Уборщица,  ● Шевченковский р-н 
т.0956726547, 0960088653, (061) 
7073685

 Обвальщики (курица) с о/р,  ●
так же приём и выдача товара 
р-н вокзала «Запорожье – 1», 
ночные смены, график с 18-00 
до 6-00, з/п 370 грн/ день или 
8000 грн. /мес., аванс + з/п 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 Уборщик  ● подсобных помещений т. 
(061) 2890057, 0676197557

 Укладчик-упаковщик  ● (цех полу-
фабрикатов) Шевченковкий р-н, ул. 
Магистральная, 100 т.0676187881

 Укладчик-упаковщик,  ● без о/р, 
своевременная з/п, офиц. труд-во, 
соц. пакет, место работы Шевчен-
ковский р-н т.0676171382, (061) 
2892561

 Фасовщик,  ● офиц. трудоустройство 
т. (061) 2890057, 0676197557

 Экспедитор  ● Шевченковский р-н 
т.0956726547, 0960088653, (061) 
7073685

Готель  ● «KHORTITSA PALACE» 
запрошуе на роботу покоївку. Офіц 
працевлаштування, харчування, 
уніформа, з/п від 6000 грн., граф. 
роботи позмінний, зміна 8 годин. 
Адреса: бул. Шевченко, 71-а, т. (061) 
7660000, 0504501718

 Современна  ● логистическая компа-
ния приглашает на работу грузчиков. 
Гр. работы 4/4, з/п 7500 – 8300 грн. 
т.0999060891

Рабочие специальности

Строительство
 В строительную  ● бригаду требуется 
специалист по евроремонту, ученик-
подсобник т.0508072487

 Каменщик, з/п достойная,  ●
договорная т.0970374646

 Разнорабочий на стройку, з/п  ●
от 400 грн., оплата своевременно 
т.0685391430, 0660790123

 Требуются  ● разнорабочие, подсоб-
ники, маляры т.0671902099, 
05018990088

Транспорт и автобизнес

 Автомеханик  ● т.0956726547, 
0960088653

 Водитель  ● «Газель», опыт, стаж, з/п 
9000 грн. т.0676130767

 Водитель  ● на экскаватор-погрузчик 
САТ т.0976100008

 Водитель  ● кат.»В», «С», з/п высокая, 
Шевченковский р-н т.0956726547, 
0960088653, (061) 7073685,

 Водитель  ● погрузчика, своевремен-
ная з/п, офиц. труд-во, соц. пакет, 
место работы Шевченковский р-н 
т.0676171382, (061) 2892561

 Водій  ● автотранспортних засобів. 
Повна або середня загальна освіта, 
кат «В», «С», д/р не менше 2-х років, 
оф. працевлашт., соц. пакет т. (061) 
2582380

 На  ● СТО в Хортицком районе требу-
ются автослесарь, автоэлектрик 
т.0679181096, 0504869100

 Сертифицированному  ● сто «Skoda» 
требуется автослесарь, з/п от 10 000 
грн. . Інтеравто-плюс т.0979290340, 
0974164151

 Современна  ● логистическая 
компания приглашает на работу 
водителей кат.»С», «Е». гр. рабо-
ты 15/15, з/п 12000 – 16000 грн. 
т.0999060891

«Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу водія кат.»С», «Е», 
з/п від 11000 грн. Довідки за теле-
фонами: (061) 2866259, 0504898809, 
м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 (з 
8. 30 до 15. 00)

 Техноцентр  ● «Навигатор» официаль-
ный дилер HYNDAI приглашает на 
работу мастера-приёмщика на СТО 
и автомойщика т.0673056695

 Техноцентр  ● «Навигатор» офици-
альный дилер HYUNDAI пригла-
шает работника на автомойку . 
т.0673056695

 Требуется  ● на автомойку автомой-
щик. Правй берег, з/п стабильная 
т.0677521950, 0973646053

 Экспедитор,  ● место работы П. 
Кичкас, доставка к месту работы, 
достойная опл. труда т.0954115062, 
0986137792

   ● Водитель категории «Б», «С», «Е», 
Шевченковский р-н, ул. Магистраль-
ная, 100 т.0676187881

 Водитель  ● на «Камаз» с прицепом. 
З/п от 13000 грн. т.0676189009, 
0676129838

 Заводу  ● «Укрсторйсервис» требу-
ется инженер – конструктор с о/р 
т.0950459996

Инженерно-
технический
персонал

Медицина
 На  ● кабельный завод (Хортиц-
кий ж/м) требуется медсестра 
т.0667910756

Охранные 
услуги

 Сельхоз  ● предприятию на постоян-
ную работу требуются охранники 
с личным автотранспортом, з/п от 
5000 грн. Вопросы по телефоту 
0676100401, 0984003636

 Требуется  ● сторож-пенсионер на 
автостоянку в Хортицком районе, 
сутки/двое т.0504846525

 Бронировщик  ● с возм. обучения, на 
кабельный завод (Хортицкий ж/м) 
т.0667910756

 Машинист  ● аммиачных холодильных 
установок, Шевченковский р-н, ул. 
Магистральная, 100 т.0676187881

 Оператор  ● на линию разлива (обуче-
ние на месте) , Шевченковский р-н 
т.0956726547, 0960088653, (061) 
7073685,

 Оператор  ● на лінію приготування т. 
(061) 2890057, 0676197557

 Приглашаем  ● на работу маля-
ра металлоконструкций 
т.0966069807

 Резчик,  ● з/п от 15 000 грн., офиц. 
тр-во т.0675585711

 Сварщик  ● (газоэлектросварщик) с о/р. 
З/п от 10000 грн. т.0676618570

 Сварщик,  ● з/п от 16 000 грн., офиц. 
тр-во т.0675585711

 Слесарь  ● – ремонтик, Шевченков-
ский р-н т.0956726547, 0960088653, 
(061) 7073685

 Слесарь-монтажник,  ● з/п от 15 000 
грн., офиц. тр-во т.0675585711

 Слесарь-ремонтник  ● по ремонту 
оборудования. На производство. 
З/п от 7000 грн. т.0676618570

 Специалист  ● в цех экстракции. З/п 
от 10 000грн. т.0676144480
 Электрик на производство  ●
с о/р. В. Луг. З/п 10000 грн. 
т.0674399810

 Электромонтёр,  ● Шевченков-
ский р-н, ул. Магистральная, 100 
т.0676187881

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу сортувальника-
здавача, з/п від 10500 грн. Довідки 
за телефонами: (061) 2866259, 
0504898809, м. Запоріжжя, Південне 
шосе, 72 (з 8. 30 до 15. 00)

 «Запоріжсталь»  ● запрошує на 
постійну роботу стропальщика, з/п 
від 12000 грн. Довідки за телефо-
нами: (061) 2866259, 0504898809, 
м. Запоріжжя, Південне шосе, 72 
(з 8. 30 до 15. 00)

 Електрик  ● по ремонту оборудования 
т.0956726547, 0960088653

 Вальцовщик,  ● на кабельный завод 
(Хортицкий ж/м) т.0667910756

 Инвестиционно-образовательной  ●
платформе требуется SMM 
cпециалист. Резюме на 
e-mail: umax0777@gmail. com 
т.067656236

Специалисты

 Салон  ● красоты приглашает к 
сотрудничеству мастера маникюра, 
администратор т.0503227070

Персонал 
салонов 
красоты

 Грузчик в магазин на ●
Александровский рынок в 
Космическом м. к. н гр. . раб. с 
7-00 до 19-00, 5/2 дня, з/п 350 
грн/день или 7600 грн. /месяц 
(аванс + з/п) т.0676173170 с 
12-00 до 17-00

 Работа – набор сотрудников ●
т.0962057234, 0663967501

 В офис – склад требуется ●
сотрудники т.0663967501

 Ищу себе помощника, ●
обучу сама т.0962057234, 
0663967501

 Обвальщики (курица) с о/р, ●
так же приём и выдача товара 
р-н вокзала «Запорожье – 1», 
ночные смены, график с 18-00 
до 6-00, з/п 370 грн/ день или 
8000 грн. /мес., аванс + з/п 
т.0676173170 с 12-00 до 17-00

 Помощник продавца (выклад-●
ка товара, собирать покупку) 
колбасной продкуции на рынок 
р-н вокзала «Запорожье-1» гр. 
раб. 5/2, з/п 350 грн. /день или 
7600 грн. /месяц т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Продавец (куриная и мясная ●
продукция) на Александровский 
рынок, в мясной павильон з/п 
320 грн/день или 7000 грн. за 
3 недели, график с 7-00 до 16-
00, 3/1 т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец (масло, моло-●
ко) на рынок р-н вокзала 
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 16-00, 3/1 нед., з/п от 320 
грн/день или 7000 грн. за 3
недели, т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Продавец в магазин в отдел ●
«Колбасы» на Александровском 
рынке Космос». График работы 
с 6-00 до 19-00, з/п 300 грн. /
день, 2/2 недели т.0676173170 
с 12-00 до 17-00

 Продавец в магазин, в отдел ●
куриной продукции на Алексан-
дровском рынке, Космический 
р-н, гр. раб. с 6-00 до 19-00, 
з/п 300 грн. /день, график 2/2 
недели т.0676173170 с 12-00 
до 17-00

 Робота в Чехії. Легальне ●
працевлаштування. Ком-
плексна візова підтримка 
т.+380970815356

 Разнорабочий на стройку, з/п ●
от 400 грн., оплата своевременно 
т.0685391430, 0660790123

 Каменщик, з/п достойная, ●
договорная т.0970374646

 Предприятию требуются: раз-●
норабочие, слесарь-наладчик, 
механик, электрик. заводской 
р-н, з/п от 8000 и выше 
т.0669347887 Владимир

 Грузчик на рынок вокзала ●
«Запорожье-1», гр. раб. с 6-00 
до 17-00, 5/2, з/п 350 грн/день 
или 7600 грн. /мес. (аванс + з/п) 
т.0676173170
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вакансии Мелитополя

ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

 Інженер  ● з інвентаризації нерухо-
мого майна т.0961919474

 Інженер-конструктор  ●
т.0676138354

 Інженер-конструктор  ●
т.0961919474

 Главный  ● инженер т.0684089523

 Инженер  ● конструктор г. Мели-
тополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Инженер-конструктор  ●
т.0684089523

 Инженер-технолог  ● в чугунно-
литейный цех т.0684089523

 Контролёр  ● ОТК г. Мелитополь, 
т.0676138354, 440773

 Технолог  ● корпусной мебе-
ли, возможно с обучением 
т.0676136720

Инженерно-технический
персонал

Ищу работу
 1 и  ● более человек, выполнят любую 
физическую работу т. 0974019722

 1-11  ● человек, выполнят любую 
физическую работу, есть груз. авто 
т. 0671188881

 1-17  ● студентов выполнят любую 
физическую работу т. 0966408623

 1-8  ● студентов выполнят любую 
физическую работу т. 0977900415

 1-9  ● студентов выполнят любую 
физическую работу т. 0500603231

 Бухгалтер  ● все системы налогоо-
бложения, по совместительству т. 
0672521949

 Бухгалтер  ● все системы налогоо-
бложения, по совместительству т. 
0680570321

 Бухгалтер  ● на удаленку т. 
0680848274

 Водитель  ● + «ВАЗ 21099» на газу т. 
0984272352

 Водитель  ● + авто « ГАЗель», борт 4 
м, постоян. т. 0672735359

 Водитель  ● + авто на газу, «ВАЗ 2102» 
т. 0685245317

 Водитель  ● + микроавтобус пассаж 
т. 0972274687

 Водитель  ● кат. «В», « С», о/р без в/п 
т. 0963417085

 Водитель  ● кат. «В», «Е», без в/п т. 
0977687251

 Водитель,  ● опыт, кат. «В», «С» т. 
0978379790

 Выполним  ● физические работы т. 
0684975422

 Газоэлектросварщик,  ● п/автом. На 

пост. раб т. 0984732568

 Девушка  ● 26 лет, график с 8-16, 

сред. образов. т. 0962062249

 Завхоз,  ● муж 46 лет, сантехник, 
электрик, рем. мебели, официант, 
постоян. т. 0681911715

 Квалифицирован.  ● массажист для 
баз отдыха т. 0980383750

 Мужчина  ● 45 лет, любую т. 
0978379790

 Мужчина  ● временную или свобод. 
график т. 0975620015

 Парень  ● на постоянн. работу без в/п 
от 10. 0000 т. 0674199968

 Руководитель  ● о/р т. 
(0619)444524

 Сиделка  ● можно с проживанием т. 
0970793128

 Сиделка,  ● няня, без в\п т. 
0982393181

 Сиделка,  ● помощница по дому т. 
0678459958

 Уборщица  ● на полставки, вторая 
половина дня, трудоустройство т. 
0683789009

 Фрезеровщик  ● т. 0676017807

 Шпаклевщица,  ● обойщица т. 
0971071410

 Штукатур-отделочник  ● т. 
0986931595

Специалисты

 Слесарь  ● ремонтник, т. (0619) 
440371

 Слесарь-ремонтник  ● со знанием 
грузоподъемных механизмов 
т.0684089523

 Слюсар  ● МСР т.0676138354

 Слюсар  ● з ремонту верстатів 
т.0676138354

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

 Слюсар-сантехнік  ● т.0961919474

 Стерженщик  ● т.0684089523

 Токар  ● на полуавтомати 
т.0676138354

 Токар  ● т.0961919474

 Токар-універсал  ● т.0676138354

 Токари-автоматчики,  ● г. Мели-
тополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Токарь-универсал  ● (5-6 разряд) 
т.0684089523

 Токарі-автоматчики  ●
т.0676138354

 Эл.  ● монтер 5 разр., т. (0619) 
448264

 Оператор  ● пром. линий, г. Мели-
тополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Оператор  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Оператори/учні  ● операторів промис-
лових ліній т.0676138354

 Оператори/учні  ● операторів токар-
них верстатів з ЧПУ т.0676138354

 Операторы  ● токарных станков с 
ЧПУ, г. Мелитополь, т.0676138354, 
(0619) 440773

 Сборщик  ● т.0684089523

 Слесарь  ● МСР г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

 Слесарь  ● по ремонту станков, г. 
Мелитополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Апаратник  ● комбікормового вироб-
ництва т.0961919474

 Електрик  ● т.0961919474

 Мастер  ● (мех. обработка, сборка) 
т.0684089523

 Мельник  ● (можливо без досвіду 
роботи) т.0961919474

 Наладчик  ● станков с ЧПУ 
т.0684089523

 Наладчик  ● фрезерных станков HAAS 
т.0684089523

 Оператор  ● верстатів з програмним 
керуванням т.0961919474

 Оператор  ● котельні т.0961919474

 Оператор  ● плазмової різки 
т.0676138354

 Работа  ● в Польше: разнорабочие 

на автомобильные заводы, строи-

тели, сварщики, мебельщики; для 

женщин – работа на складе одежды, 

уборка в санатории. Зарплата 22 

000 – 44 000 грн. Л. АЕ №4609209, 

т.0970203905, 0504540753

 Работа  ● в Чехии, Польше, Израиле 

на заводах, фабриках, фирмах, спец. 

одежда, проживание, з/п от 120 

грн/ч, т.0969270637, 0970232096

Работа 
за границей

Сезонная работа
 Люди  ● на сбор черешни и абрикоса. 
т.0678847789

 На  ● базу отдыха нужен надеж-
ный мужчина на все руки мастер. 
Сроком на три месяца. Азовское 
море. т.0977766116

 Люди  ● на с/х работы, Уборка череш-
ни и овощей, т.0972929836

 На  ● сезонную работу в Кириллов- На  ● б/о горничная, т.0978513025

ку требуются: горничная, помощ-
ник повара, бармен-продавец. 
т.0976778230

 Повар  ● в Кирилловку, все вопросы 
по телефону. т.0967104804

 Продавец  ● в Кирилловку, все вопро-
сы по телефону. т.0967104804

 Продавец  ● сувениров в Кирилловку 
на лет.период, т.0679771874

 В Геническ  ● на араб. стрелку 
повар, официант, озеленитель, 
т.0505316193

 Горничная,  ● сестра хозяйка, технич-
ка, охранник на б/о в Кирилловку, 
т.0964238638

 Помощники  ● повара 2 чел., з/п 
от 6000 грн., кафе в Примпосаде, 
т.0677196073
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ВАКАНСИИ МЕЛИТОПОЛЯ
Актуальные предложения работодателей

УСЛУГИ ЗАПОРОЖЬЯ

 Активная  ● молодежь для проведе-
ния промоакций, т.0677769016

 Курьер  ● т.0955160510

 Люди  ● на раздачу листовок, 
т.0677769016

Работа 
для всех

Медицина
 Сестра  ● медична т.0961919474

Финансы
 Бухгалтер  ● т.0684089523

 Бухгалтер,  ● оператор, т. (0619) 
440371

 Головний  ● бухгалтер (досвід в 
бюджетнійсфері) т.0961919474

 Кассир  ● в фин. учрежд., с о/р в банк. 
сфере, т.0965650458

 Кухар  ● т.0961919474

 Продавец  ● консультант со 
знанием ПК и 1С т.0967030871, 
0506179920

 Продавец  ● консультант со 
знанием ПК и 1С т.0967030871, 
0506179920

 Продавец  ● консультант элит.косме-
тики, грам. речь, в/о, постоянная 
работа, т.0965650458

 Продавец  ● консультант, 25-35 лет 
в магазин одежды, звонить с 18-30 
т.0688088774

 Продавец  ● консультант, грамот.речь, 
серьез. ответст., работа с деньгами, 
т.0965650458

 Продавец  ● со знанием 1 С, 
т.0671379694, (0619) 440371

 Продавец.  ● т.0955160510

 Продавцы  ● на реал. мясной прод. 
с. Вознесенка т.0671379694, (0619) 
440371

 Реализатор  ● на цветы, т. (0619) 
422307, 0981081571

Торговля
Водитель  ● на маршрутное такси, 
т.0966453403

 Водитель  ● экспедитор т.0967030871, 
0506179920

 Водитель  ● экспедитор т.0967030871, 
0506179920

 Водій  ● автотранспортних засобів 
т.0961919474

 На  ● СТО в Хортицькому районі 
потрібні: автослюсар, автоєлектрик 
т.0679181096, 0504869100

 Слюсар  ● з ремонту рухомого складу 
т.0961919474

Транспорт

 Бойщик  ● скота, т.0671379694, (0619) 
440371

 Грузчик  ● т.0671379694, (0619) 
440371

 Обвальщик  ● мяса птицы и экспе-
дитор, т. (0619) 440371

 Оброблювач  ● ковбасних виробів т 
. 0961919474

 Разнорабочие,  ● г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

 Разнорабочие,  ● з/п ставка. Звонить 
с 8-19. 00 ч т.0986544978

 Разнорабочий  ● без в/п до 40 лет, 
т.0966888004

 Робітник  ● з благоустрою 
т.0961919474

 Робітник  ● зеленого будівництва 
т.0961919474

 Різноробочі  ● т.0676138354

 Уборщица  ● на полставки., 

т.0986544978

 Уборщица  ● т.0952914662

Рабочие специальности

Охранные 
услуги

 Сторож  ● на полставки, 
т.0986544978

Агентство  ● недвижимости произво-
дит набор девушек с в/о и опытом в 
торговле, до 30л., т.0974110077

 Експедитор-вантажник  ●
т.0961919474

 Кладовщик  ● со знанием 1С, 
т.0671379694, (0619) 440371

 Кладовщик-оператор  ●
т.+380506179920, 0967030871

 Токарь  ● универсал, г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

 Ученики  ● на ЧПУ и пром. линии, г. 
Мелитополь, т.0676138354, (0619) 
440773

 Ученики  ● операторов токарных 
станков з ЧПУ, г. Мелитополь, 
т.0676138354, (0619) 440773

 Художник  ● портретист, з/п сдель-
ная, обучаем. Звонить с 8-19. 00 ч, 
т.0986544978

Строительство
 Заливщик  ● бетонных изделий 
(работа с бетономешалкой и свар-
кой) . Обучаем. Звонить с 8-19. 00 
чт.0986544978

 На  ● б/о требуется мастер по уклад-
ке плитки. Квадратура большая. 
Жилье предоставляется. Оплата 
договорная. т.0676108872

 Штукатуры,  ● кафельщики плиточ-
ники, декоративная шпаклевка, 
разнорабочие, с опытом работы 
т.0661000144

 Помощница  ● по дому на постоянную 
работу, можно и с проживанием 
т.0965650458

 Помощница  ● по дому ч/сект., 
з/п ежедневно, гибкий график, 
т.0964255667, 0505776507

Домашний 
сервис

 В рекламное агентство  ●
менеджер по рекламе, ком-
муникабельность, ставка + %, 
т.0975910306

 Головний  ● енергетик 
т.0961919474

 Заступник  ● директора (комунальна 
сфера) т.0961919474

 Кладовщик  ● на склад металла 
т.0684089523

 Кладовщик-оператор  ● т.0506179920, 
0967030871

 Кладовщик-оператор,  ●
т.0506179920, 0967030871

 Майстер  ● дільниці т.0961919474

 Менеджер  ● по продажам корпусной 
мебели, 0676136720. Опыт работы, 
з/п высокая.

 Мастер  ● инструментального участка 
т.0684089523

 Менеджер  ● по продаже мебель-
ной фурнитуры, знание 1-С, 
т.0676136720

 Менеджер  ● із зовнішньо-економічної 
діяльності т.0961919474

 Начальник  ● дільниці (комунальна 
сфера) т.0961919474

 Офис-менеджер  ● в агентство недви-
жимости т.0685253636

 Помощник  ● руководителя, знание 
ПК, 1-С, т.0676136720

 Секретарь  ● аналитик, т.0671379693, 
(0619) 440371

 Торговый  ● представитель с авто, 
т.0508838359, 0678359456

 Экспедитор  ● т.0955160510

Бизнес персонал

Бытовые
 Ремонт  ● холодильников на дому, все 
районы, гарантия т. (061) 2705040, 
2704234, 0963281717

Требуются срочно

 В рекламное агентство ●
менеджер по рекламе, ком-
муникабельность, ставка + %, 
т.0975910306
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объявления, статья и о газете

О ГАЗЕТЕ
Актуальные цены на размещение рекламы

 В Гданьск  ● стройпредприятию 
требуются Арматурщики, Камен-
щики, Сварщики, Опалубщики, 
Монтеры стальных конструкций, 
Электрики, Сантехники, Отделочни-
ки, Разнорабочие. Высокие заработ-
ки! Трудоустройство, оформление 
рабочей визы - бесплатно! Тел/Viber 
NIP 9571106050 т.+48788824226; 
+380673466662 *ПРИМІТКА

 В кафе  ● в г. Бердянске требуют-
ся официанты, повара, бармены, 
мангальщик, уборщица  (с жильем)   
т.0507324678 *ПРИМІТКА

 В отель  ● на берегу моря требуются: 
повар, горничная, работники бара.  
т.0679683603 *ПРИМІТКА

 Водители  ● кат.Е с опытом рабо-
ты на иномарках по Украине с 
рефрижератором. Официальное 
трудоустойство, достойная оплата, 
постоянная работа  т.0676171319 

*ПРИМІТКА

 Водії  ● кат.Д запрошуються для 
роботи по м. Києву  (робота на 
маршрутах міста) . З/п 1000 грн в 
день. Житло надаємо  т.0509003444, 
0676000161 *ПРИМІТКА

 Девушки  ● на работу от 18 лет, 
сезонная работа в пгт Березан-
ка. Жилье предоставляется. На 
домашнюю пекарню: помощни-
ки на кухне, продавцы на море. 
Работа в интеренте, без опыта 
работы  т.0634257749, 0957912824 

*ПРИМІТКА

 Для  ● работы на черном море в пос. 
Железный порт требуются пова-
ра, кассиры, продавцы. Оплата 
высокая+питание+проживание  

т.0506566643, 0680667555 
*ПРИМІТКА

 Крупное  ● мясоперерабатываю-
щее предприятие  (г. Житомир)  
приглашает на работу опытных 
обвальщиков и жиловщиков мяса  
(говядина, свинина) . Вахтовый 
метод, понедельная оплата, 750 грн. 
/тонна. Обеспечиваем жильем, пита-
нием, спецодеждой  т.0674122004 

*ПРИМІТКА

 Оператор  ● производственной линии  
(автомобильное производство)  в 
г. Львов и г. Луцк  (муж/жен без 
опыта работы) . З/п 10000-13000 грн, 
жилье т.0974304077; 0952915556; 
0678425851; 0734017393 Анна 

*ПРИМІТКА

  Охранной  ● компании «G4S» 
требуются охранники на вахту 
по регионам Украины. График 
работы: 15/15, 30/15, смены по 12 
часов. Официальное трудоустрой-
ство, бесплатное жилье, форма, 
питание. Зарплата без задер-
жек! т.0952261010, 0972261010, 
0932261010 *ПРИМІТКА

 Потрібні  ● на работу, м. Київ: екска-
ваторники, будівельники різних 
спеціальностей, різноробочі, 
охоронці, робота вахтовим мето-
дом з/п висока  т.0679684357 

*ПРИМІТКА

 Потрібні  ● на работу, м. Київ: екска-
ваторники, будівельники різних 
спеціальностей, різноробочі, 
охоронці, робота вахтовим мето-
дом, з/п висока  т.0679684357 

*ПРИМІТКА

 Приглашаем  ● на работу: гладиль-

щиц, грузчиков, водителей, слеса-
рей. Бесплатное жилье, льготное 
питание, городской транспорт! 
Оформление. З/п 14000-17000 
грн. Киевская обл, Бориспольский 
р-н, с. Счастливое т.0674347430, 
0932964393 *ПРИМІТКА

 Производитель  ● фруктовых соков в с. 
Михайловка-Рубеживка  (Киевская 
обл.)  приглашает на работу: слеса-
рей, сварщиков  (аргон, черный 
металл)  и операторов производств. 
линии. Високая з/п, официальное 
трудоустройство, бесплатное 
жилье+питание  т.0677437577 

*ПРИМІТКА

 Производителю  ● с/х техники  (Одес-
са)  требуются с обучен. на месте: 
оператор станков с ЧПУ, формовщик, 
плавильщик, зачисчик-наждачник, 
шлифовщик, сверловщик, слесарь-
ремонтник, термист, автоклавщица. 
З/п высокая. Предоставляем обще-
житие  т.0504927524 *ПРИМІТКА

 Производителю  ● с/х техники  (г. 
Одесса)  требуются: подсобный 
рабочий, грузчик, токарь, сварщик, 
контролер ОТК, слесарь-ремонтник, 
фрезеровщик, электрик, резчик 
металла. З/п высокая. Звонить 
с пн-пт, с 10 до 16. Предоста-
вим общежитие т.0504927524 

*ПРИМІТКА

 Работа.  ● Разноорабочие и пастухи 
на ферму. Проживание. Оплата 
доезда. Достойная з/п. Львовская 
обл.  т.0985222406, 380972758396 

*ПРИМІТКА

 Рыбоперерабатывающему  ●
предприятию  (Киевская область)  
требуются упаковщики продук-
ции, обработчики рыбы, водитель 
погрузчика, учетчик, грузчики. З/п 
от 11000 грн. Бесплатное жилье и 
обеды т.0978101848, 0509531032 

*ПРИМІТКА

 Сварщик-рихтовщик  ● с навыками 
маляра и опытом работы с автобуса-
ми от 1000 грн в день. Иногородним 
жилье и обеды. График 5/2. Выпла-
та еженедельно  т.0509003444, 
0676000161 *ПРИМІТКА

 Срочно  ● требуются для автомобиль-
ной компании в г. Киев на работу: 
автослесари, машинист автокрана, 
строитель-разнорабочий. Бесплат-
ное проживание, полный соц. пакет, 
оформление. Принимаем без опыта 
работы т.0502222559 Артем. 
0505829757 Олег *ПРИМІТКА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Других регионов Украины

Сегодня качественное юридическое обра-
зование это залог успешной профессиональной 
карьеры. Благодаря упорному труду коллектива 
Донецкого юридического института МВД Украины 
во главе с ректором, профессором Виктором 
Николаевичем Бесчастным, при поддержке орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления Донецкой области с 2017 года 
удалось возобновить предоставление образо-
вательных услуг в г. Мариуполе. В 2018 году в г. 
Мариуполе был создан факультет № 2 Донецкого 
юридического института МВД Украины, который 
является основным организационным и учебно-
научным структурным подразделением институ-
та, объединяющего соответствующие кафедры и 
обеспечивает образовательно-воспитательный 
процесс, решает социально-бытовые вопросы для 
лиц, поступивших в учреждения высшего образо-
вания системы МВД. На дневной форме обучения 
факультета № 2 осуществляется подготовка спе-
циалистов образовательного уровня «бакалавр» по 
специальностям «Право» и «Правоохранительная 

деятельность». Подготовка кадров для под-
разделений Национальной полиции Украины 
и специалистов-юристов осуществляется на 
основе полного общего среднего образования 
(срок обучения - 3 и 4 года в зависимости от 
специальности).

В свою очередь, Мариупольский центр 
первичной профессиональной подготовки 
«Академия полиции» Донецкого юридиче-
ского института МВД Украины осуществля-
ет образовательную деятельность в сфере 
профессионально-технического образования по 
профессии КП 5162 Полицейский (по специали-
зациям). Теперь в г. Мариуполе институт осу-
ществляет полный курс подготовки специали-
стов для подразделений Национальной полиции 
Украины, от профессии 5162 «Полицейский» (по 
специализациям) до получения образователь-
ного степени «бакалавр» по специальностям 081 
«Право» и 262 «Правоохранительная деятель-
ность». Подготовка специалистов для подраз-
делений Национальной полиции Украины осу-
ществляется за счет средств Государственного 
бюджета.

Кроме того, согласно приказу МОН Украины 
от 03.05.2018 №554-л  «О Лицензировании обра-
зовательной деятельности», Донецкому юриди-
ческому институту МВД Украины было выдано 
разрешение на открытие новой специальности 

- 281 «Публичное управление и администриро-
вание» по первому (бакалаврскому) уровню 
высшего образования.

Так что, несмотря на сложные условия, вуз-
переселенец активно развивается на террито-
рии родной Донецкой области и приглашает 
прогрессивную молодежь на учебу.

Донецкий юридический 
институт МВД Украины 
приглашает на обучение
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Шевченко  ● Олександр Євгенійович. 
Агент торговельний, з/п 4173 грн.
Здійснює ведення переговорів про 
укладання договорів, укладає 
угоди купівлі-продажу. На основі 
вивчення кон'юнктури ринку 
будівельних матеріалів прово-
дить роботу по виявленню й обліку 
потенційних покупців  на вироблену 
продукцію. Обов'язкова поперед-
ня домовленість на співбесіду за 
телефоном 0504868851. Місце 
проведення робіт м. Запоріжжя, 
вулиця Академіка Амосова, 31а. 
Бажано наявність легкового 
автомобіля. Запорізька область, 
Запоріжжя, Олександрівський 
р-н, вул. Академіка Амосова, 
31-А. Південний районний центр 
зайнятості м.Запоріжжя

ТОВ  ● «СВІТОК ТРЕЙД». Адміністратор 
бази даних, з/п 4725 грн. Особи 
з інвалідністю, які не досягли 
пенсійного віку здійснення 
адміністрування бази даних, робо-
та по узагальненню комерційних 
даних, обробка, аналіз та підготовка 
аналітичних висновків. Знання 
спеціалізованих комп'ютерних 
програм. Попередня домовленість 
за телефоном (061)228-25-50. Зупин-
ка транспорту: вулиця Заводська 

- трамвай №3, 16, або маршрут-
не таксі №70, т.+3 80679931482. 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Дніпровський, бульв. Парковий, 
1-б, Запорізький міський центр 
зайнятості 

ПРАТ  ● «ЗТР». Акумулятор-
ник,, з/п 5000 грн. Випробовує 
акумуляторні батареї. Визначає 
придатність акумуляторів і бата-
рей до подальшої експлуатації. 
Повинен знати: конструктивну 
будову і принцип роботи акуму-
ляторних батарей різних типів 
і ємностей; будову обладнання 
зарядних агрегатів. Виконувати 
роботу охайно. Графік роботи та 
остаточний розмір заробітної плати 
після співбесіди з роботодавцем. 
Телефонувати (061) 2703498 з 9.00 
до 11.00 год., з 12.00 до 15.00 год. 
(Алла Вікторівна). (061)2703228, 
(061)2703187, (061)2703788, 
(061)2703542, (061)2248230. 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Дніпровський р-н, вул.Дніпровське 
Шосе,3. Правобережний районний 
центр зайнятості м.Запоріжжя

ТОВАРИСТВО  ● З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛІДЕР 
ГРУП ІНТЕРНЕШНЛ». Апаратник 
змішування, з/п 6500 грн. Веде 
технологічний процес змішування 
матеріалів у змішувачах різної 
конструкції, дозує сировину, очищає 
від сторонніх домішок, транспортує 
сировину за допомогою шнеків, 
елеваторів, транспортерів, насосів, 
вагонеток в приймальні баки та 
бункери. Обов'язково поперед-
ня домовленість за телефоном: 
0952394188. Запорізька область, 
Запоріжжя, Комунарський, вул. 
Східна, 1. Південний районний центр 
зайнятості м.Запоріжжя

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ  ● ВІДДІЛ 
ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙО-
НУ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І 
НАУКИ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РА. 
Архіваріус, з/п 4173 грн. Ведення 
архівної справи; організація і забез-
печення зберігання документів, 
які надійшли до архіву; прийман-
ня та реєстрація документів, які 
надійшли на зберігання, від струк-
турних підрозділів територіального 
відділу освіти, роботу з якими у 
діловодстві закінчено; участь у 
розробленні номенклатури справ, 
перевірка правильності форму-
вання та оформлення справ під 
час їх передавання до архіву; 
систематизація і розміщення 
справ, їх облік, підготовка актів 
на списання і знищення матеріалів, 
строки яких минули. Повинен знати: 
державну мову, вміння роботи на 
комп'ютері на рівні користувача. 
Мати досвід роботи від 3 років. 
0,5 ставки - 2086,00 грн. Оста-

точний рівень заробітної плати 
та графік роботи після співбесіди 
з роботодавцем. Обов'язкова 
попередня домовленність за теле-
фоном: (061)2248860, (061)2248851, 
(061)2248861(60). Запорізька 
область, Запоріжжя, Дніпровський 
р-н,  вул.Бородинська,1а. Правобе-
режний районний центр зайнятості 
м.Запоріжжя

ТОВ  ● «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«АВАЛЬ». Аудитор, з/п 7000 
грн. Здійснює аналіз фінансової 
діяльності установи, організації, 
підприємства незалежно від форми 
власності. Знання: Міжнародних 
стандартів аудиту, Міжнародних 
стандартів фінансової звітності, 
законодавчих актів України, також 
знання МСФЗ, МСА. Сертифікований 
аудитор. Попередня домовленість 
за телефоном (061)2849084, або 
0507752471. Підприємство знахо-
диться за адресою: вулиця Волго-
градська 26-а, офіс 1. Зупинка 
транспорту: «Цирк». Запорізька 
область, Запоріжжя, Дніпровський 
р-н, вул.Рекордна 11/9. Правобе-
режний районний центр зайнятості 
м.Запоріжжя

ТОВ  ● «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ 
«АВАЛЬ». Аудитор, з/п 7000 грн. 
Особи з інвалідністю, які не досягли 
пенсійного віку. Здійснює аналіз 
фінансової діяльності установи, 
організації, підприємства неза-
лежно від форми власності. 
Повинен знати: Міжнародні стан-
дарти аудиту. Сертифікований ауди-
тор. Мати диплом по Міжнародній 
фінансовій звітності та досвід 
роботи не менше 3 років. Попе-
редня домовленість за телефоном 
(061)2849084, або 0507752471. 
Підприємство знаходиться за адре-
сою: вулиця Волгоградська 26-а, 
офіс 1. Зупинка транспорту: «Цирк». 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Дніпровський р-н, вул.Рекордна 
11/9. Правобережний районний 
центр зайнятості м.Запоріжжя

ПРИВАТНЕ  ● ПIДПРИЄМСТВО 
«ЧАЙНА ГАЛЕРЕЯ». Бармен, з/п  
4185 грн. Обслуговує споживачів: 
пропонує, показує, реалізує готові 
до споживання безалкогольні, 
слабоалкогольні напої, кондитерські 
вироби, закуски. Здійснює прийом 
товару. Графік роботи з 14.00 до 
22.00. Попередня домовленість про 
співбесіду за телефоном (096)410-
10-87 з 14.00. т. 0964101087, 
(061)2128063. Запорізька область, 
Запоріжжя, Вознесенівський р-н, 
вул. Миру, 13. Запорізький міський 
центр зайнятості 

ТОВ  ● «ТУ СА». Бармен, з/п 6000 грн. 
Приготування напоїв різних видів 
на замовлення клієнтів, здійснювати 
продаж продукції бару, дотримува-
тись касової дисципліни. Працювати: 
08.00 - 17.00; 17.00 - 24.00; 24.00 

- 08.00. 1 доба – працювати, 2 доби 
- вихідні дні. Обов'язкова попередня 
домовленість на співбесіду за теле-
фоном: 0959340921; 0507251872, 
0507699911, 0617699911. Запорізька 
область, Запоріжжя, Комунарсь-
кий р-н, вул. Автозаводська, 
5. Південний районний центр 
зайнятості м.Запоріжжя

ТОВ  ● «НАДРАРЕСУРСІНВЕСТ». 
Бетоняр, з/п 10000 грн. Виготов-
лення бетону, бетонна кладка. т. 
0506535055. Запорізька область, 
Запоріжжя, Комунарський, вули-
ця Комарова 2 (МАУП) оф.402. 
Запорізький міський центр 
зайнятості 

ТОВ  ● «УЄК «РБ». Бетоняр, з/п 9500 
грн. Монтаж та демонтаж опалубки, 
укладання бетонної суміші різної 
складності, влаштування бетонних 
підлог, виконання електропрогрівань 
і паропрогрівань бетону. Дотриман-
ня правил трудового розпоряд-
ку. Можливе працевлаштування 
з 4-5 розрядом. Обов’язкова 
попередня домовленість за теле-
фоном: 0952506168 Юлія Андріївна, 
0974427928. м.Київ область, 

Шевченківський, вул. Жилянська, 
107, к 211/5. Південний районний 
центр зайнятості м.Запоріжжя

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА  ● БІБЛІОТЕЧНА 
СИСТЕМА ДЛЯ ДІТЕЙ М. 
ЗАПОРІЖЖЯ. Бібліотекар, з/п 5244 
грн. Залучає дітей до читання; бере 
участь в організації культурно-
дозвіллєвої діяльності бібліотеки, 
проводить різноманітні масові 
заходи; організовує та веде робо-
ту різноманітних дитячих клубів, 
гуртків при бібліотеці; готує та 
надає інформацію про роботу 
відділу на сайт бібліотеки. Місце 
проведення робіт - Комунарський 
та Шевченковський райони міста 
Запоріжжя. Досвід роботи з дітьми. 
т. (061)7643881. Запорізька область, 
Запоріжжя, Олександрівський р-н, 
вул. Олександрівська, 51. Південний 
районний центр зайнятості 
м.Запоріжжя

ТОВАРИСТВО  ● З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АСУ 
ІНЖИНІРИНГ». Бухгалтер, з/п 
6000 грн. Списання матеріалів та 
паливно-мастильних матеріалів, 
кліент-банк, виписка податкових 
накладних, розрахунки з підзвітними 
особами. Знання 1С (бажано 1 з 
8), акуратність, уважність, чітке 
виконування завдань. Поперед-
ня домовленість за телефоном 
(061)7092870; 0975511606. Спочат-
ку переслати резюме!  Часи для 
співбесіди з 15 до 17 годин. При собі 
мати резюме, паспорт та трудову 
книжку. Зупинка транспорту-
Палац культури Кірова. Маршрутне 
таксі № 63А, 62; район магазину 
«Будівельник». Вхід магазин «Стол і 
Стул», 2 поверх. Запорізька область, 
Запоріжжя, Вознесенівський, вулиця 
Рекордна, 2. Запорізький міський 
центр зайнятості 

ЗАПОРІЗЬКИЙ  ● ПРОТЕЗНО - ОРТОПЕ-
ДИЧНИЙ ЦЕХ. Бухгалтер, з/п 6200 
грн. Проводить первинний бухгал-
терський облік: банківський облік, 
облік матеріалів і готової продукції, 
робить калькуляції на продукцію, 
що випускається. Знання програ-
ми 1С. Попередня домовленість 
про співбесіду за телефоном 
0913568106. Зупинка транспорту: 
«Цирк» - трамвай №3, 14, 16, або 
маршрутне таксі №7, 70 (орієнтир 
КП «Елуаш»), йти перпендикулярно 
зупинці - вверх. (061)2246877, 
0676136257, (061)2246526. 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Вознесенівський р-н, вул. Волго-
градська, 3. Запорізький міський 
центр зайнятості 

ТОВ  ● «АЛЬБАКОР». Бухгалтер, з/п 
5948 грн. Особи з інвалідністю, 
які не досягли пенсійного віку. 
Виконувати обов'язки заступника 
головного бухгалтера із закупівель 

- контроль ведення податкового та 
бухгалтерського обліку, контроль за 
формуванням податкового кредиту, 
контроль повного і своєчасного 
відображення в  1С операцій по 
придбанню ТМЦ та послуг; розробка, 
формування внутрішніх звітів, які  
відображають операції по прид-
банню ТМЦ та послуг. Знання 
законодавчих актів, розпоряджень, 
наказів, методичних і нормативних 
матеріалів з організації бухгалтерсь-
кого обліку, методів економічного 
аналізу.  Попередня домовленість за 
телефоном (061)2285280. Зупинка 
транспорту «Кліон-груп» - марш-
рутне таксі №83. т.0612285282. 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Заводський, вулиця Скворцова 
236. Запорізький міський центр 
зайнятості

«СОЦІАЛЬНІ  ● ІНІЦІАТИВИ 
ЗАПОРІЖЖЯ».  Бухгалтер, з/п  6500 
грн. Здійснює операції по прийо-
му, обліку, видачі та зберігання 
грошових коштів з обов'язковим 
дотриманням правил, що забез-
печують їх збереження. Отримує 
за оформленими відповідно до 
встановленого порядку докумен-
там грошові кошти або оформлює 

їх для отримання безготівковим 
шляхом в установах банку для 
виплати робітникам і службовцям 
заробітної плати,премій,оплати 
відряджень і інших витрат. Веде 
на основі прибуткових і витратних 
документів касову книгу,звіряє 
фактичну наявність грошових сум  
з книжковим залишком. Виконує 
обов'язки бухгалтера-операціоніста 
з касових операцій. Відділ кадрів 
знаходиться за адресою: вулиця 
Добролюбова, 25 - звертати-
ся за телефоном: (061)2892391; 
0503222182 Міра Олександрівна. 
Несе відповідальність за пору-
шення трудової та виробничої 
дисципліни. Зупинка транспорту: 
«Концертний зал імені Глинки» - 
тролейбус №3, 14, 8, 11, 17, або 
маршрутні таксі №40, 46, 63, 67, 69, 
75, 76, 80, 88, 89, 84, 93. Запорізька 
область, Запоріжжя, Дніпровський 
р-н, Добролюбова,25 Запорізький 
міський центр зайнятості 

ТОВАРИСТВО  ● З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «РАДДІС». 
Бухгалтер, з/п 4173 грн. Веде 
облік необоротних активів, запасів, 
коштів, розрахунків та інших активів, 
власного капіталу та зобов'язань, 
доходів та витрат за прийнятою 
на підприємстві формою бухгал-
терського обліку з додержанням 
єдиних методологічних засад 
бухгалтерського обліку та з ураху-
ванням особливостей діяльності 
підприємства й технології оброб-
лення даних. Забезпечує повне та 
достовірне відображення інформації, 
що міститься у прийнятих до обліку 
первинних документах, на рахун-
ках бухгалтерського обліку. На 
підприємстві можлива премія. Попе-
редня домовленість про співбесіду 
за телефоном (067)986-97-22-Руслан 
Вікторович. Запорізька область, 
Запоріжжя, Вознесенівський р-н, 
пров. Кам'яний, 8, оф. 2. Запорізький 
міський центр зайнятості 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ  ● ВІДДІЛ ОСВІТИ 
ВОЗНЕСЕНІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ. Бухгалтер, 
з/п  4173 грн. Самостійно і в повно-
му обсязі веде облік необоротних 
активів, запасів, коштів, розрахунків 
та інших активів, власного капіталу 
та зобов'язань, доходів та витрат за 
прийнятою на підприємстві формою 
бухгалтерського обліку з додер-
жанням єдиних методологічних 
засад бухгалтерського обліку 
та з урахуванням особливостей 
діяльності підприємства й технології 
оброблення даних. т.(061)2262605; 
0957979617 Оксана. т. (061)2335045; 
2336156. Запорізька область, 
Запоріжжя, Вознесенівський 
р-н, проспект Маяковського, 
4 Запорізький міський центр 
зайнятості

 ТОВ  ● «ОЛІМПІЯ СТРОЙ». Бухгалтер, 
з/п 7500 грн. Забезпечує повне та 
достовірне відображення інформації, 
що міститься у прийнятих до обліку 
первинних документах, на рахунках 
бухгалтерського обліку. Готує дані 
для включення їх до фінансової 
звітності, здійснює складання 
окремих її форм, а також форм 
іншої періодичної звітності, яка 
ґрунтується на даних бухгалтерсь-
кого обліку. Ведення банківських 
виписок, знання рахунків бухгал-
терського обліку; каси; проводки; 
регістрація податкових накладних. 
Бажано проживання в Заводсько-
му та Вознесенівському районах. 
Знання програми 1С (обов'язково), 
Word, Exel; грамотність, 
комунікабельність. Попередня 
домовленість про співбесіду за 
телефоном 0683829536 Олена; 
0956663954 Юлія, 0676182212 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Вознесенівський р-н, вул. Макарен-
ка, 9, офіс 66 Запорізький міський 
центр зайнятості 

ЗДП  ● «РАДІОПРИЛАД». Бухгалтер, 
з/п 4785 грн. Ведення бухгал-
терського обліку та складання 

фінансової звітності, оброблення 
облікової інформації на підприємстві. 
Бухгалтер з основних засобів, 
нематеріальних активів. Знання 
програми 1 С Підприємство (7 
версія), законодавства України, 
Податкового кодексу, норма-
тивних, методичних матеріалів. 
На підприємстві існує затримка 
з виплати заробітної плати до 
чотирьох місяців. т.(061)2894829, 
(061)2897802 Запорізька область, 
Запоріжжя, Комунарський, пр. 
Соборний, буд.3 Південний районний 
центр зайнятості м.Запоріжжя

ПРИВАТНЕ  ● АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АСФАЛЬТО-
БЕТОННИЙ ЗАВОД». Бухгалтер, з/п 
9000 грн. Ведення  бухгалтерсько-
го обліку, складання фінансової 
звітності, оброблення облікової 
інформації на підприємстві; 
бухгалтерський та податковий 
облік товарно-матеріальних 
цінностей.  Знання програми 1С 
(8 версія), MEDoc,  податкового 
законодавства. Обов'язкова 
попередня домовленість за теле-
фоном (061)7874716 , (061)2285829, 
(061)7644356. Запорізька область, 
Запоріжжя, Олександрівський р-н, 
вулиця Краснова, буд. 12, Південний 
районний центр зайнятості 
м.Запоріжжя

ТОВ  ● «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ 
ЗАВОД». Бухгалтер, з/п 6000 грн. 
Ведення  бухгалтерського обліку, 
складання фінансової звітності, 
оброблення облікової інформації 
на підприємстві; бухгалтерський 
та податковий облік товарно-
матеріальних цінностей, розрахунків 
між покупцями та постачальниками, 
забезпечення списання дебіторської 
та кредиторської заборгованості, 
облік руху матеріалів. Графік 
роботи: з понеділка по четвер, з 
07.30 до 16.10. Знання програми 1С 
MEDoc,  податкового законодавства. 
Телефон бухгалтерії: (061)7201153  
Ірина Анатоліївна.», 0504077876, 
(061)7644790 Запорізька область, 
Запоріжжя, Комунарський, вул. 
Барикадна, 26. Південний районний 
центр зайнятості м.Запоріжжя

ТОВ  ● «АКМ». Бухгалтер, з/п 4173 грн. 
Забезпечує повне та достовірне 
відображення інформації, що 
міститься у прийнятих до обліку 
первинних документах, на рахунках 
бухгалтерського обліку.  Повинен 
знати: обов'язкове знання НДС; 
бухгалтерія 1-С; нормативні, 
методичні та інші керівні матеріали з 
організації та ведення бухгалтерсь-
кого обліку, складання фінансової 
та податкової звітності (декларація 
по ПДВ та прибутку). Графік роботи 
з 9.00-15.00 год. Місце проведення 
робіт: м.Запоріжжя, вул.Істоміна, 
33. Мати досвід роботи від 2-х 
років.  Обов'язково попередня 
домовленість про співбесіду за 
телефоном : 0676132643 Сергій 
Вікторович (з 9.00 до 13.00год.), 
(061)2229062, 2209895. Запорізька 
область, Запоріжжя, Дніпровський, 
вул. Істоміна, 33. Правобереж-
ний районний центр зайнятості 
м.Запоріжжя

АСОЦIАЦIЯ  ● «ОБ'ЄДНАННЯ 
СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИР-
НИХ БУДИНКІВ ДНІПРОВСЬКОГО 
ТА ЗАВОДСЬКОГО РАЙОНІВ М. 
Бухгалтер, з/п 4200 грн. Вносити 
інформацію, обробка первинної 
документації; авансових звітів. 
Повинен знати: програму 1 С-8 
бухгалтервя. Працювати за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Звенігородська,8.  
Обов'язково мати досвід роботи 
від 3-х років. Остаточний розмір 
заробітної плати після співбесіди з 
роботодавцем. Телефон: 0982371538 
Світлана Іванівна. Урбанська Лари-
са вікторівна 0968097190 Запорізька 
область, Запоріжжя, Дніпровський, 
вул. Академіка Александрова, 15 
Правобережний районний центр 
зайнятості м.Запоріжжя

ТОВ  ● «МАШСПЕЦСТАЛЬ» Бухгалтер 

з/п 5000 грн. Ведення бухгал-
терського, податкового обліку на 
підприємстві. Подання звітності. 
Підприємство на загальній системі 
оподаткування, є платником ПДВ. 
Можливе навчання на робочому 
місці. Знання постанов, розпо-
ряджень, наказів вищих органів; 
методичних, нормативних та інших 
керівних матеріалів з організації 
бухгалтерського обліку і складання 
звітності, знання 1С. Мати досвід 
роботи від 3-х років. Графік роботи з 
8.00 до 17.00 год. Місце проведення 
робіт: м. Запоріжжя, вул. Сергія 
Синенка,31. Обов'язкова поперед-
ня домовленність за телефоном: 
0972514910 Станіслав Сергійович. 
(061)2757738 Запорізька 
область, Запоріжжя, Дніпровський 
р-н, вул. Зестафонська, 8, к 127 
Правобережний районний центр 
зайнятості м.Запоріжжя

КОЛЄСНІЧЕНКО  ● ОЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬОВИЧ Бухгалтер з/п 4173 
грн. Забезпечувати контроль 
і відображення на рахунках 
бухгалтерського обліку всіх 
господарських операцій, надання 
оперативної інформації, скла-
дання і подання бухгалтерської 
звітності; здійснювати економічний 
аналіз господарської діяльності; 
організовувати і проводити 
інвентаризацію майна; визначити 
форми і методи бухгалтерського 
обліку та технологію обробки 
облікової інформації; розрахунок 
заробітної плати. Повинен знати: 
методичні, нормативні та інші 
керівні матеріали з організації 
бухгалтерського обліку і скла-
дання звітності; форми і мето-
ди бухгалтерського обліку на 
підприємстві(установі). Мати 
досвід роботи від 2 років. Графік 
роботи з 8.00 до 17.00 год. Місце 
проведення робіт: м. Запоріжжя, вул. 
Братська, 49А. Остаточний розмір 
заробітної плати після співбесіди з 
роботодавцем. Обов'язкова попе-
редня домовленість за телефоном: 
0504841632 Олександр Васильович. 
Запорізька область, Запоріжжя, 
Ленінський, вул. Червона,22 
Правобережний районний центр 
зайнятості м.Запоріжжя

ТОВ  ● «ЗАВОД КРАНКОМПЛЕКТ». 
Бухгалтер, з/п 6050 грн. 
Відображення на рахунках бухгал-
терського обліку всіх господарських 
операцій, надання оперативної 
інформації, складання і подання 
бухгалтерської звітності. Облік НДС. 
Повинен знати: постанови, розпо-
рядження, накази вищих органів; 
методичні, нормативні та інші керівні 
матеріали з організації бухгалтерсь-
кого обліку і складання звітності; 
програм: 1С, Медок. Обов'язкова 
попередня домовленість за телефо-
ном: (061)2225590, (0612)868739, 
+380617016474 Запорізька область, 
Запоріжжя, Дніпровський, вулиця 
Північне Шосе, 4, 313 Правобе-
режний районний центр зайнятості 
м.Запоріжжя

АКЦІОНЕРНЕ  ● ТОВАРИ-
СТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД 
ФЕРОСПЛАВІВ».  Вантажник, 
з/п 11980 грн.  Перевіряє перед 
початком роботи придатність 
до експлуатації вантажно-
розвантажувального майданчика. 
Виконує вантаження, вивантаження 
і переміщення вантажів. Вантаж-
ник залізничних вагонів. Графік 
роботи - 2-х змінний 4-х бригад-
ний з тривалість зміни 12 годин. 
Приступати до роботи в акуратно 
заправленому спецодязі. Поперед-
ня домовленість за телефоном: 
(061)700-47-49; (050)450-75-13, 
0617004140, 0617004766. Запорізька 
область, Запоріжжя, Заводсь-
кий, МСП 682, вул. Діагональна, 
11. Запорізький міський центр 
зайнятості.

ВАКАНСИИ
Предложения Центра Занятости в г. Запорожье
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