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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

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО...
 Вважати  ● недійсниим посвідчення 
дитини з багатодітної родини ДБ 
194600 на ім'я Ярового Миколи.

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

Послуги

Оголошення з регіонів
 Водії категорії «Д» для робо- �

ти на маршрутах м. Києва. 1500 
грн/день. Житло т.0665215397, 
0676000161 *ПРИМІТКА

 Зварювальник-рихтувальник  �
потрібен з навичками маля-
ра для роботи з автобусами 
«Богдан» у м. Києві. З/п 1500 
грн в день (оплата щотижнево) 

. Житло та харчування надаємо 
т.0665215397, 0676000161 

*ПРИМІТКА

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

*ПРИМІТКА

 Офіційне   � працевлаштування 
(Польща, Чехія) . Будівництво, 
зварювальники, токарі. фрезеру-
вальники, водії, готелі, ресторани, 
догляд ,  фабрики ,  заводи . 
Відкриття віз (робоча, шенген, 
Воєводська) л. АВ585242, МСПУ, 
2 4 .  0 9 .  1 2  т . 0 6 7 6 7 0 5 1 4 1 , 
0508316355 *ПРИМІТКА

 Потрібні водії категорії D  �
для роботи на маршрутах м. 
Києва. Житло надаємо. Дохід 
1500 грн в день т.0665215397, 
0676000161 *ПРИМІТКА

 Рибопереробному  � підприємству 
(Київська обл) потрібні пакуваль-
ники продукції, оброблювачі риби, 
комплектувальники, водій ел/на-
вантажувача .  ЗП  12-18 т .гр . 
Графік: 20/10. Б/к житло, обіди. 
Виплата ЗП по завершенню вахти 
т.0978101848, 0509531032

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

Робота,  ● підробіток, високий дохід 
095 6406460

Перспективна  ● робота 
0731547336

 Колишнім керівникам,  ●
підприємцям, управлен-
цам. Карьерне зростання 
т.0664682379

 Робота  ● для комунікабельних 
пенсіонерів. Дохід гідний.

Гнучкий  ● графік. Терміново дзвоніть. 
0679210228

Додатковий  ● дохід 0671002812
 Розширюємося. Нужні  ●
співробітники, офіс. Обучаем. 
т.0951762602, 0989083205

 Студентам!  ● Робота в офісе. т . 
0996672615

Бізнес персонал

Транспорт та автобізнес
 На автомойку, на Правом  ●

берегу требуется мойщики. с 
о/р и без. Стабильная оплата, 
гибкий график  т.0973646053

 Потрібен  ● водій на кран-маніпулятор 
в Заводський район. звертатися 
0676144372

 Водій  ● на навантажувач, на склад, 
денні і нічні зміни, ЗП 10500 
грн, Шевченківський р-н, тел. 
0676201629

 Водії  ● кат.D потрібні для роботи 
на маршрутах по м. Києву. Дохід 
1500 грн день. Житло надаємо. 
т.0676000161, 0509003444

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

 Колишнім керівникам, ●
підприємцям, управлен-
цам. Карьерне зростання 
т.0664682379

 Водії категорії «Д» для робо-�
ти на маршрутах м. Києва. 1500 
грн/день. Житло т.0665215397, 
0676000161 *ПРИМІТКА

 Зварювальник-рихтувальник �
потрібен з навичками маля-
ра для роботи з автобусами 
«Богдан» у м. Києві. З/п 1500 
грн в день (оплата щотижнево) 

. Житло та харчування надаємо 
т.0665215397, 0676000161

*ПРИМІТКА

 Потрібні водії категорії D �
для роботи на маршрутах м. 
Києва. Житло надаємо. Дохід 
1500 грн в день т.0665215397, 
0676000161 *ПРИМІТКА

 На автомойку, на Правом ●
берегу требуется мойщики. с 
о/р и без. Стабильная оплата, 
гибкий график  т.0973646053



RABOTAZP.NET         Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60№28  20.10.2021

3

ВАКАНСІЇ ЗАПОРІЖЖЯ

вакансії Запоріжжя

Актуальні пропозиції роботодавців

Шукаю роботу

 Шукаю  ● підробіток онлайн, з 
графіком 2/2, оплата договірна. Всі 
пропозиції на тел. 0951778957

 Шукаю  ● підробіток субота – неділя 
т. 0636936407

 Хлопець  ● 20 років без шкідливих 
звичок. Шукаю підробіток у вечірній 
або нічний час. Всі пропозиції на 
вайбер 0669200824.

 Шукаю  ● підробіток по понеділках 
(р-н Перемоги (БШ, Літак, 

Нижньодніпровська, 12-е Квітня, 
Тюленіна), 36 років, (Чергування 
по днях виходу на роботу) т. 067 
6683667

 Шукаю  ● підробіток. Працюю доба 
на три в одній з силових струк-
тур. Шкідливих звичок не маю. 
Відповідальний. Бажано водієм. 
Маю водійське посвідчення категорії 
В, стаж з 2006 року. Возив меблі 
бусом, закуповував фурнітуру та 
матеріали. Возив «Газелью» конди-

ІВК, досвід роботи 40 років т. 
0969263997

 Шукаю  ● роботу на електропогруз-
чике. т. 0688296667

 Шукаю  ● роботу офіціантом або 
продавцем консультантом, досвід 
роботи офіціантом 3 місяці!

Офіси  ● та колл центри не 
дзвонити!Тел: 0957187520

 Шукаю  ● роботу прибиральницi т. 
0971690272.

 Шукаю  ● роботу. У пріоритеті 
Хортицький район. 5/2. 8. 00-17. 
00, Дівчина 26 років.

Досвід  ● у виробництві склопласти-
ку (ручне ламінування, вакуумна 
збірка), Набивка глини. Чищення 
ювелірних виробів.

Розгляну  ● вакансію: Мерчендайзера 
(бажано з навчанням) Робочим на 
фабрику або завод.

Кур'єром  ● дрібного / легкого 
вантажу з навчанням Мається на 
/ у кат. В. (Безаварійний Стаж 4 
роки) Мережевий маркетинг не 
пропонувати 096 022 19 64

 Зварювальник-рихтувальник  �
потрібен з навичками маля-
ра для роботи з автобусами 
«Богдан» у м. Києві. З/п 1500 
грн в день (оплата щотижнево). 
Житло та харчування надаємо 
т. 0665215397, 0676000161 

*ПРИМІТКА

терку. т. 099 969 36 33

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

 Шукаю  ● разову підробіток т. 
0994803316

 Шукаю  ● разову роботу, земляні 
роботи , копка траншей демонтаж. 
Т 0994803316

 Шукаю  ● разову роботу. т. 
0994803316

 Шукаю  ● роботу адміністратором, 
19 років т. 0956115112

 Шукаю  ● роботу в Заводському 
районі. Вайбер 0680805934

 Шукаю  ● роботу вантажника, земле-
копа т. 0667101476

 Шукаю  ● роботу водія навантажу-
вача є посвідчення з щотижневою 
оплатою. т. 0995421061

 Шукаю  ● роботу для себя, 
доглядальниці або прибиран-
ня квартир, мені 60 років т. 
0664776452

 Шукаю  ● роботу доглядальниці т. 
0679058585

 Шукаю  ● роботу з графіком 5/2 або 
з 7 до 18. Росмотрю все варіанти. 
т. 0505711567

 Шукаю  ● роботу за наймом на 
вільні дні, з щоденною опла-
тою. Відповідальний, без ВП 28 
років. Пишіть вйбер / телеграм 
0996242765

 Шукаю  ● роботу землекопа, вантаж-
ника т. 0667101476

 Шукаю  ● роботу кошторисника 
на удаленке. Програми АВК і 

 Водій  ● з «Газелю» шукає роботу. 
Досвід роботи 30+ років. Експедитор, 
водій, «Сигма», «Бочка», відмінне 
знання міста, відповідальний, 
пунктуальний т. 0636021875

 Дівчина,  ● 22 роки, шукаю роботу, 
проживаю на правому березі, досвід 
роботи в продажах, каса, трохи 
бар. (інтернет не пропонувати) Т. 
0638661514

 Жінка  ● 38 років шукає роботу 
продавцем, освіта торгова, стаж 
роботи в торгівлі більше 17 років. 
Т. 0660001259

 Жінка  ● 49 років шукає робо-
ту або підробіток кухаря або 
домробітниці. Досвід роботи в 
готелі. т. 0689876428

 Ищу  ● работу в Хортицком районе 
с графиком 7/7 или до 18-00 т. 
0678483325

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

 Срочно  ● ищу работу пишите на Viber 
0678898800

 Хлопець  ● 20 років. Шукаю підробіток 
в будь-який час. Є автомобіль. Всі 
пропозиції на вайбер 0669200824

 Хлопець  ● 28 років шукаю робо-
ту водієм, є авто Ланос на газу, 
доставку води не предлагать т. 
0687116849

 Хлопець  ● 29 років, шукаю робо-
ту різноробочим, підсобником, 
комплектувальником, вантажни-

ком зі щоденною або щотижневою 
оплатою. Т. 0664257883

 Чоловік  ● 32 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  ● 48 лет. відповідальний 
, виконавчий, фізично здоровий, 
без проблем з алкоголем, знання 
тех. часті автомобіля і володіння 
комп'ютера, шукає роботу, права 
кат. В! Проживаю р-н Гагаріна. т. 
0677395604

 Чоловік  ● 59 років. Серйозний, 
надійний, вдумливий. Авто. Гото-
вий до відряджень. Шукаю роботу 
керівника «середньої ланки», філія, 
представництво, помічник власника. 
Інспектування. Продажі (досвід 
В2В промисловий сектор). Т. 068 
4999794

 Чоловік,  ● 30 років, шукаю роботу 
з щоденною оплатою або оплатою 
після зміни. Права категорії В, С. 
Досвід роботи на натяжних стелях, 
водієм, водієм-експедитором. т. 
0681922428

 Шукаю  ● працю 22 года , опыт в 
продажах т. 0638661514

 Шукаю  ● підробіток днем на кілька 
годин можу розклеїти оголошен-
ня, розфасовка, упаковка товару 
, мікрорайон Космічний. Пишіть в 
Вайбер 0957028015

 Шукаю  ● підробіток з щоденною 
оплатою.

Відповідальна,  ● без ВП, 41 рік. Т. 
0987321123

Торгівля
 Реалізатор  ● на речовий р-к 
Юбілейний. Товар різноманітний 
т.066 6368539

 Терміново  ● потрібен кухар в 
їдальню школи. Вознесенівський 
район. Всі питання по телефону 
0684477413Інна

 Робота  ● для студентів т.0995644417, 
0966103455

 Потрібні промоутери для  ●
розповсюдження листівок 
т.0663384713

Робота
для всіх

 На  ● виробництво, що знаходяться 
на території «Запоріжкран» потрібні 
Коваль, Машиніст молота, Стро-
пальник . Графік з 8. 00 до 13. 00 ЗП 
від 8000 грн до 14000 грн + премії, 
гарячий стаж (067) 617-30-80, (067) 
617-30-99, litt2007@ukr. net

 У оптоскладской  ● відділ потрібен 

персонал т.066 5712820

 Вантажники,  � засолювачі рибно-
му господарству (Київська обл, 
Броварський р-н, с. Гоголев) . 
Надаємо житло, дворазове хар-
чування, спец. одяг, компенсацію 
проїзду  т .0674098570 Ганна 

*ПРИМІТКА

 Потрібні водії категорії D  �
для роботи на маршрутах м. 
Києва. Житло надаємо. Дохід 
1500 грн в день т.0665215397, 
0676000161 *ПРИМІТКА

 Робота  ● в Німеччині! OLMOS GRUP! 
Тільки по болгарським ПМЖ, ВНЖ. 
00 359 87 7957195 (viber)

 На  ● підприємство терміново потрібні 
електрик, слюсар-сантехнік. 
т.0975135493

СпеціалістиРобочі спеціальності

Коваль, Машиніст молота, Стро-
пальник . Графік з 8. 00 до 13. 00 ЗП 
від 8000 грн до 14000 грн + премії, 
гарячий стажт. +38 (067) 617-30-
80, +38 (067) 617-30-99 litt2007@
ukr. net

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

 Підприємству на постійну  ●
роботу потрібні слюсар-
зварювальник. тел. 0981342337. 
Дзвонити в робочий час

 Потрібен  ● гипсокартонщик, 
установщік дверей, маляр. 
т.0990763199

 Потрібен  ● сторож нічний в Заводсь-

кий район. Звертатися по телефону 
0676144372

 Потрібні  ● робочі будівельних 
спеціальностей. Достойна зарплата. 
т.0676147220, 0508747762

 Підприємству на постійну  ●
роботу потрібен слюсар-
зварювальник. тел. 098342337 
дзвонити в робочий час

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

 Требуется  ● сборщик мебели на 
постоянную работу график работы 
с 9 до 17, на проценты 0966662216 
Алексей

 пгт.Томаковка,  ● Виробничому 

підприємству, на постоянную рабо-

ту требуется оператор-машиніст 

на виробничий верстат.Офіц. 

оформленіе, Навчання, Зарплата 

від 15 тис. грн. і вище. Безкош-

товна маршрутка Пр. Металургів-

Томаківка-Пр. Металургів. Час 

роботи з 8 до 17. 0503355771

 Підприємству на постійну  ●
роботу потрібен токар. тел. 

0981342337 дзвонити в робочий 

час

 ДВІРНИК  ● (з групою інвалідності) в 
магазин АТБ (піски) , графік 5/2, з / 
п 5200 грн, тел. (095) 853-94-43

 КЛАДОВЩИК  ● з правами. Робота 
не складна. Район-Анголенко За 
графіком і зп по тел. 0676106916

 На  ● виробництво, знаходиться на 
території «Запоріжкран» потрібні 

 Зварювальник-рихтувальник �
потрібен з навичками маля-
ра для роботи з автобусами 
«Богдан» у м. Києві. З/п 1500 
грн в день (оплата щотижнево). 
Житло та харчування надаємо 
т. 0665215397, 0676000161

*ПРИМІТКА

 Потрібні промоутери для ●
розповсюдження листівок 
т.0663384713

 Підприємству на постійну●
роботу потрібні слюсар-
зварювальник. тел. 0981342337. 
Дзвонити в робочий час

 Підприємству на постійну ●
роботу потрібен токар. тел. 

0981342337 дзвонити в робочий 

час

 Підприємству на постійну ●
роботу потрібен слюсар-
зварювальник. тел. 098342337 
дзвонити в робочий час  Потрібні водії категорії D�

для роботи на маршрутах м. 
Києва. Житло надаємо. Дохід 
1500 грн в день т.0665215397, 
0676000161 *ПРИМІТКА
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ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

вакансії Мелітополя

Освіта
 Курси,  ● короткострокова підготовка, 
сфера послуг, косметологія, 
манікюр, перукар-універсал, 
масаж. т.0504890700, 0984890700, 
0934890700

 Курси,  ● короткострокова підготовка, 

бухгалтерський облік. т.0504890700, 
0984890700, 0934890700

 Курси,  ● короткострокова підготовка, 
комп'ютерні курси, Windows, Word, 
Excel. 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

Інспектор  ● кредитний 
т.0961919474

 Апаратник  ● кристалізації, 
т.0676110568

 Апаратник  ● плавлення 
т.0961919474

 Апаратник  ● фільтрації, 
т.0676110568

 Апаратник-екстракторник,  ●
т.0676110568

 Вантажник  ● т.0961919474

 Вогнетривник  ● т.0961919474

 Водій  ● кат.С по Києву, з/п 25000грн., 
Т. 0975566027

 Дверевой  ● т.0961919474

 Долбежнік  ● т.0961919474

 Електрик  ● т.0961919474

 Електрогазозварник  ●
т.0961919474

 Електрогазозварник,  ●
т.0676110568

 Електромонтер,  ● т.0676110568

 Заливальник  ● металу 
т.0961919474

 Зуборізальник  ● т.0961919474

 Касир  ● (АЗК) т.0961919474

 Ковшевой  ● т.0961919474

 Комірник  ● т.0961919474

 Люди  ● на кілочку і чистку горіха, 
т.0988606709

 Майстер  ● виробничого участка 
т.0961919474

 Машиніст  ● крана автомоб. 
т.0961919474

 Машиніст  ● крану т.0961919474

 Машиніст  ● насіннєочисних машин, 
т.0676110568

 Машиніст  ● прес-гранулятора, 
т.0676110568

 Мельник  ● т.0961919474

 Монтер  ● колії т.0961919474

 Навчання  ● (автослюсарі) 
т.0961919474

 Оператор  ● котельні, т.0676110568

 Прибиральник  ● торг. залу 
т.0961919474

 Провізор  ● т.0961919474

 Продавець  ● т.0961919474

 Робітник  ● зеленого будівництва 

т.0961919474

 Різальник  ● металу на ножицях 
т.0961919474

 Різальник  ● металу т.0961919474

 Різноробочий,  ● т.0671044300

 Різьбяр  ● по граніту, навчаємо, з/п 
відрядна, т.0671044300

 Сверловщик  ● т.0961919474

 Складач  ● поїздів т.0961919474

 Складач  ● поїздів, т.0676110568

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

 Слюсар-ремонтник.  ●
т.0676110568

 Слюсар-інструментальник  ●
т.0961919474

 Стропальник  ● т.0961919474

 Тесляр  ● т.0961919474

 Токар  ● т.0961919474

 Формувальник  ● машинного форму-
вання т.0961919474

 Формувальник  ● тіста 
т.0961919474

 Чистильник  ● т.0961919474

 Швачка  ● т.0961919474

 Шліфувальник  ● т.0961919474

 Будівельники  ● т.0671044300

 Майстер  ● касетного Японського 
магнітофона, т.436874

 Сантехнік  ● т.0961919474

Робочі спеціальності
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ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

вакансії Мелітополя

Транспорт 
та автобізнес

 Водій  ● з будівельними навичками, 
т.0671044300

 Водій  ● навантажувача (фронт) 
т.0961919474

 Водій  ● т.0961919474

 Тракторист  ● т.0961919474

Робота
за кордоном

 Робота  ● Чехія, Польща, Германія, 
Латвія, Литва, т.0675821906

Шукаю роботу
0681112014

 Жін.,  ● догляд за людьми похилого 
віку та дітьми, пед і медосвіти, т 
0967682443 з 18 до 20

 Жін.,  ● доглядальниця, бажано 
з проживанням, харчуванням, т 
0963175631

 Жін.,  ● прибиральниця, т 
0681112014

 Медсестра  ● т. 0688829956

 Надомну  ● роботу, т. 068455993

 Няня,  ● догляд за людьми похилого 
віку, 096478452

 Няня,  ● догляд за похил. людьми, 
0964784524

 Няня,  ● доглядальниця, помічниця по 
дому для літніх, 0965481526

 Охоронець,  ● 448197

 Репетитор  ● з правознавства, 
0973979079

 Репетитор,  ● 1-7 клас, англійська, 
математика, українська, інше, 
0973979079

 Репетитор,  ● 10-11 клас, зно, історія 
України, 0973979079

 Чол.  ● 50р., Інв. 3гр., без ш/з, будь-яку, 
тяж. фіз. Роботу, сторож, додивлюся 
за проживання або харчування, 
0966396748

 Чол.,  ● 43р., без ш/з, т 0966399860

 Доглядальниця,  ● дивлюся за 
тяжкохворими, з проживанням, 
0973226498

 Домробітниця,  ● досвід, т 
0964784524

 Жін.,  ● 50р., Відповідальна, т 
0972796752

 Жін.,  ● 52р., Прибирання офісів, 
0988518127

 Жін.,  ● Прибиральниця, 

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

 1 і  ● більше осіб, виконають будь-яку 
фіз. роботу, 0974019722

 1 і  ● більше осіб, виконають будь-яку 
фіз. работу, т 0974019722

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

 1-15  ● чоловік, виконають робо-
ту будь-якої складності, т 
0962488188

 Інвалід  ● 3гр., 0676111740

 Інвалід  ● 3гр., т 0676111740

 Бухгалтер  ● на удаленку, 
06808482

 Бухгалтер  ● на удаленку, т 
0680848274

 Бухгалтер,  ● економіст, держ. Сектор, 
0962768296

 Водій  ● кат. В, С+ ваз, досвід, 
0978379790

 Водій,  ● + ВАЗ2110, + приц., 
0965486363

 Догляд  ● за літніми людьми, 
0980344300

 Доглядальниця,  ● 0979622554

 Доглядальниця,  ● готую, прибираю, 
д/р, 0980345015

 Сімейна  ● пара без ш/з з можли-

востю працювати увесь рік, 

т.0679179734

Сезонна
робота  Хореограф  ● т.0961919474

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

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

Шоу-бізнес

 Вчитель-логопед  ● т.0961919474

Педагогіка

Торгівля
 Бухгалтер  ● т.0961919474

 Касир  ● т.0961919474

 Касир  ● торг. залу т.0961919474

 Пекар  ● т.0961919474

 Прибиральник  ● службових 
приміщень т.0961919474

 Продавець  ● прод. товарів 
т.0961919474

 Інженер  ● з нормування праці 
т.0961919474

 Головний  ● інженер – 27тис. грн., Т. 
0978266559, 0963702149

 Державний  ● виконавець 
т.0961919474

 Менеджер  ● з власним авто з/п висо-
ка, Т. 0978266559, 0963702149

 Менеджер  ● з реклами, 
т.0975910306

 Менеджер  ● із збуту т.0961919474

 Менеджер-секретар  ● в агентство 
нерухомості, 0685253636 Мир 
домов

 Психолог  ● т.0961919474

 Экономіст  ● т.0961919474

Бізнес персонал

 Для  ● жінок вакансія є, земледел з 
навчанням т.0961919474

 Менеджер  ● по закупці 
т.0961919474

 Оброблювач  ● граніту. Навчаємо, 
т.0671044300

 Оброблювач  ● деталей (робота з 
електроінструментом) , з/п відрядна, 
т.0671044300

Спеціалісти

Здам в оренду

 Здам  ● крісло або місце майстра 
перукаря, манікюру, педикюру, 
т.0677544956

Послуги

 Приймальниця  ● замовлень, знання 
ПК 1С, т.0671044300

Терміново
потрібні
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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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