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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
 В coffee  ● shop потрібен продавець, 
барист, продавець консультант у 
відділ чаю кави, бажано з досвідом 
роботи Графік роботи з 7:30-19-30 
район Бабурка т.+380973663464

 В продуктовий  ● магазин по вулиці 
Чарівна (Шевченківський район) 
потрібні продавці з графіком 
тиждень на тиждень. З усіх 
питань звертайтесь за телефоном 
0676140886

 Готелю потрібно кухар  ●
т.0676127711

 Запрошуємо  ● на роботу ПЕКАРЯ, 
Заробітна плата від 11300 грн, 
Магазин Сільпо за адресою м. 
Запоріжжя, вул. Новокузнецька 
41 (Піски) . Деталі за телефоном 
099-923-72-94

 КАСИР  ● (залізничний вокзал) 420+% 
У Шашличну №1 На постійну роботу 
067-653-5539

 Потрібен  ● продавець м'ясного 
магазину. Досвід роботи у сфері 
торгівлі. Графік роботи з 8 до 20:00. 
Навчаємо! Космічний мікрорайон . 
Телефонуйте 097 700 7072

 Потрібен  ● торговий представник зі 
своїм авто, торгової компанії, Зп від 
12 000 грн до 18000 грн. Подробиці 
по телефону 098858-50-42

 Потрібно  ● ПРОДАВЕЦЬ, графік 
4/4, з/п від 10000 грн, ДВІРНИК (з 
групою інвалідності) , до магазину 
АТБ (піски) , графік 5/2, з/п 5200 грн, 
тел. (095) 853-94-43

 Продавец-консультант  ● запрошуємо 
на роботу р-н Хортицький, р-н ул 
Лахтинская 13, Графік:3 з 8. 00-20. 
00 Стабільная з\п 7500-11000 грн 
якщо тобі вже виповнилось18 років, 

ти можеш реалізуватися та розви-
вати себе разом з нами т.+38 (066) 
170-94-58

 Продавець  ● у магазин морепродуктів. 
Досвід роботи не потрібен, стажу-
вання 1 тиждень. Графік роботи 
тиждень за тиждень з 8 до 20. 
Зарплата висока. Телефонувати 
на мобільний 050 177 8865

 Продавець.  ● Бажано з досвідом 
роботи із молочною групою това-
ру. +38 (067) 617-57-45, +38 (066) 
551-45-77

 ТЕРМІНОВО  ● потрібні (Бабур-
ка, Піски, Бородінський, р-н ТЦ 
Україна) АДМІНІСТРАТОР-КАСИР, 
ПІЦЦАЙОЛО 0687421822

 ТЕРМІНОВО  ● потрібні (Бабур-
ка, Піски, Бородінський, р-н 
України) АДМІНІСТРАТОР-КАСИР,  
ПІЦЦАЙОЛО т.0687421822

 Терміново  ● потрібен кухар у їдальню 
зі стажем роботи. Вознесенівський 
районЗапитання по т . 0684477413 
Інна

 У кафе  ● «Домова кухня» (по вул. 
Леоніда Жаботинського, 57) +38 
(067) 263-51-73

 У кафе,  ● в Заводський район 
(Кічкас) потрібен кухар-універсал. 
Зарплата від 500 грн/деньТеле-
фонуйте, докладніше по телефону 
0965399866

 У кіоск  ● розливного пива 
потрібен продавець. Ставка +%. 
т.0509808625

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

 Работа,  ● підробіток:госслужбовц
ампідприємцям. Прийом дзінків 
т.0986858892

 Помічник  ● в офіс т.0987861535

 Робота  ● для жінок. Можливий 
гнучкий графік роботи. Світлана. 
0671381211. 0951031014.

 Робота,  ● підробіток колишнім держ. 
0671002812

 Шукаю  ● помічника підприємця 
з функцією адміністратора 
т.0677629359

Бізнес персонал
 Запрошуємо  ● до нас бухгалтера т. 
(050) 341-43-45 Зп 11 000 на руки

 Потрібен  ● Майстер Перукар 
Універсал. Майстер нігтьового 
сервісу. Усі питання по телефону 
0957319663

 Потрібен  ● бухгалтер, що знає вироб-
ництво, 1С, ПК тел 0989000089

 Працівник.  ● Додатковий дохід. 
Повна та часткова зайнятість. 
Навчання. Вільний графік роботи. 
38 (096) 303-07-05

 Двірникна  ● постійне місце робо-
ти виробничого підприємства. 
Вознесенівський район. ЗП: від 
7000 грн. Дзвонити з пн-пт, з 9. 00 
до 17. 00 години. Офіційне працев-
лаштування. Соц пакет. +38 (050) 
322-00-28

 Кухар  ● на Абразивний завод 
у їдальню потрібно. +38 (067) 
614-35-80

 Потрібен  ● водій і потрібен помічник 
на виробництві (різноробочий) . 
Вік до 30 років. Телефонувати за 
телефонами 0637064365

 Потрібен  ● продавець хурми. 
Шевченківський район та 
Олександрівський район. Телефо-
нуйте за телефоном 068443-00-09, 
097444-13-95

 Потрібна  ● прибиральниця 2, повний 
та неповний робочий день Заводсь-
кий мкр-н. т.+38 (099) 080-97-95, 
+38 (098) 598-35-55

 Потрібні промоутери для  ●
розповсюдження листівок 
т.0663384713

 Потрібні  ● промоутери. (Роздача 
листівок) На Шевченківський та 
Кічкас т.0971471228

 Терміново  ● потрібні ВОДІЙ 
НАВАНТАЖУВАЧА, ЕКСПЕДИ-
ТОР, ВАНТАЖНИК. Телефонуйте 
067-613-90-80, 066-726-56-89, 
093-857-51-35.

Терміново потрібні

Оголошення з регіонів
 Водії  � категорії «Д» потрібні для 
роботи на маршрутах м. Києва. 
1 5 0 0  г р н / д е н ь .  Ж и т л о 
т.0676000161, 
0665215397*Примітка

 Водії категорії «Д» потрібні  �
для роботи на маршрутах м. 
Києва. 1500грн/день. Житло 
т.0676000161, 0665215397 

*Примітка

 Зварювальник-рихтувальник  �
(навички маляра) для роботи з 
автобусами «Богдан» у м. Києві. 
З/п 25000 грн. Житло. Телефон 
Тел.: (067) 600-01-61, (066) 
521-53-97. *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 . 0 9 9 3 7 7 0 5 3 3 ,  0 9 7 7 3 7 5 8 2 3 

*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 . 0 9 7 8 1 0 1 8 4 8 ,  0 5 0 9 5 3 1 0 3 2 

*ПРИМІТКА

 Потрібні промоутери для ●
розповсюдження листівок 
т.0663384713

 Готелю потрібно кухар ●
т.0676127711

 Водії категорії «Д» потрібні �
для роботи на маршрутах м. 
Києва. 1500грн/день. Житло 
т.0676000161, 0665215397 

*Примітка

 Зварювальник-рихтувальник �
(навички маляра) для роботи з 
автобусами «Богдан» у м. Києві. 
З/п 25000 грн. Житло. Телефон 
Тел.: (067) 600-01-61, (066) 
521-53-97. *Примітка
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Актуальні пропозиції роботодавців

Шукаю роботу
бусом, закуповував фурнітуру та 
матеріали. Возив «Газелью» конди-
терку. т. 099 969 36 33

 Шукаю  ● роботу бухгалтера, досвід 
роботи в ТОВ, ПП, ФОП, ОСББ, 
подробиці за тел 0984250288.

 Шукаю  ● роботу водієм і до професії 
сфери розвитку, що прилигають! 
Бажано з корерним зростанням! 
Хлопець 24 роки права категорії B! 
Є власні авто на газу джилі ск та 
таврія! 096737 4583 Богдан

 Шукаю  ● роботу водієм! Є великий 
досвід таксі, є досвід їзди на нами-
стах, є досвід особистим водієм 
0631495374

 Шукаю  ● роботу доглядальниці т. 
0679058585

 Шукаю  ● роботу з 8-18Можливо добу, 
Є опит у торгівлі , диспетчер Вайбер 
0993491650

 Шукаю  ● роботу з понедільною 
оплатой в Шевченківському районі. 
Житлово з графіком з 8; 00 до 17; 
сб нед вых. 0667506575

 Шукаю  ● роботу за фахом футе-
рувальник, муляр вогнетривник, 
заливник металу. Просто муляр 49 
років. Без шкідливих залежностей. 
Розгляну всі пропозиції. Телефонуй-
те 0969990170. 0669152600

 Шукаю  ● роботу зі щоденною оплатою, 
копаю ями траншеї, навантаження 
вивантаження т. 0994803316

 Шукаю  ● роботу няні, гувернант-
ки, домробітниці з оплатою 60-80 
грчас. 25 років пед стажу з них 
4 в сім'ї з двійнятами. Досвід в 
клінінгу рекомендації. . 0975929749 
Эллина.

 Шукаю  ● роботу няні. Є досвід роботи 
із дітьми. Зарплата від 400 грн на 
день т. 0635767003

 Шукаю  ● роботу оператором 1с або 
адміністратором. Досвід роботи 1с 
півроку. Працювала з версіями 8. 
2 та 7. 7. Закінчую університет за 
спеціальністю інженерія.

 Шукаю  ● підробіток сантехніку 
вмію, є іструмент, ложу плитку 
кераміку та дрібні ремонти по дому 
т. 0500851759

 Шукаю  ● підробіток швачки вдома, 
Шевченківський район, зелений яр. 
Також роблю ремонт одягу, пошит-
тя дитячих костюмів на свята. Т. 
0665739746.

 Шукаю  ● підробіток із щоденною 

пасажирські та вантажоперевезення 
по міжгороду та місту Sorento . т. 
0635252502

 Чоловік  ● 48 років, шукає роботу 
охоронцем, водієм. Відповідь, знан-
ня тех. частини автомобіля, впевне-
ний користувач ПК. т. 0677395604

 Чоловік,  ● б ш/з, шукає роботу 
сторожа, помічника по господар-
ству в жінки-работодавця, без 

 Дуже  ● терміново шукаю роботу 
на тривалий термін! Мені 19 років, 
є досвід роботи у сфері торгівлі, 
вчитися закінчила, відповідальна, 
легко навчаюсь, не конфліктна, 
люблю працювати та намагаюся 
завжди виконувати роботу якісно. 
т. 0983475602

 Жінка  ● 45 років, шукаю робо-
ту (прибирати, чергувати) 
Олександрівський район Т. 
0669122284

 Инв  ● 3гр шукаю роботу сторожем 
або охоронцем без п. п 0983804989 
правий берег

 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

 Потрібна  ● робота Водитель кат. 
В., С. . умею и буду трудиться!!! т. 
066848409

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

 Терміново  ● шукаю роботу , є 
новий автомобіль , можна працю-
вати при офісі пишіть на Вайбер 
0678898800

 Терміново  ● шукаю роботу Космос 
т. 0661113623 з понеділковою 
оплатою

 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  ● 43роки, шукає роботу . 
Писати в личку або 0933589790.

 Чоловік  ● 47 років. Шукаю роботу 
водія на своєму автомобілі або 
водія експедитора на своєму авто, 

оплатою. Навантаження розванта-
ження фур т. 380668895120.

 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 

оформлення, щоденна оплата, т. 
0635857176

 Шукаю  ● жінку для прибирання в 
квартирі , раз на тиждень вологе 
прибирання т. 0734126457

 Шукаю  ● підробіток поклейка шпалер, 
ламінат плитка, укоси, шпаклівка 
стін. . т. 0683935404.

Медицина
 Требуется  ● медсестра – ассистент.В 
стоматологию на Правом берегу. 
Официальное трудоустройство. 
Звоните по телефону 097309-74-
45

 Потрібен  ● прибиральниця 2, повний 
та неповний робочий деньЗаводсь-
кий мкр-н. Телефонуйте 099080-97-
95, 098598-35-55

Робота
для всіх

Транспорт та автобізнес
Автослюсар-вантажних  ● авто з 
досвідом роботи (Правий берег) 
+38 (067) 612-35-01

 Водитель-экспедитор  ● кат.»В» Опыт 
работы с продуктами Комфорт-
ные условия работы. т.+38 (067) 
613-23-60

 Водій  ● кат В, С на харчове вироб-
ництво (Вознесенівський мкр-н) , 
Зп за результатами співбесіди +38 
(067) 920-59-14

 Водій-дальнобійник  ● вантажного 
авто-міжнародник (20 тонн, тент) 
З о/р, без в/п Робота з TIR, CМR 
Закордонний паспорт т.+38 (050) 
577-98-55

 НА  ● ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ПОТРІБНО:  ВОДІЙ. Т. 067-617-05-43, 
097-115-09-38

 На  ● постiйну роботу запрошуємо 
автомеханiка з досвiдом роботи 
(вантажний автотранспорт) . Тел. 
096-414-82-58, 095-387-76-91

 На  ● постiйну роботу запрошуємо 
водiїв кат.»Е» на зерновози. Тел. 
095-387-76-91, 096-414-82-58

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

 На  ● склад автозапчастин в районі 
Діагональної (Центр) потрібен 
комірник без шкідливих звичок. 
Умови роботи уточнювати за тел. 
068 8605257

 Потрібен  ● водій і потрібен помічник 
на виробництві (різноробочий) . 
Вік до 30 років Телефонувати за 
телефонами 0637064365,

 Потрібен  ● водій і потрібен помічник 
на виробництві (різноробочий) . Вік 
до 30 років. Телефонувати за теле-
фонами 0637064365, 0962297679

 Потрібен  ● зварювальник для роботи 
причепів напівпричепів. Зп 15000-
30000 т.0677720862

 Потрібний  ● шиномонтажник. Можна 
без досвіду, навчимо. Верстати нові. 
Клієнтів багато. Зарплатня 30% від 
шиномонтажу. Приблизно 1000 грн 
чистого заробітку на день. Графік з 
8:30 до 18:00. Зарплата 2 рази на 
місяць. Приходьте на співбесіду на 
адресу Криловва 30. СТО знаходить-
ся у районі центрального РАГСу, пл. 
Пушкіна. Телефонуйте за номером 
066 889 9792

 в автоцентр  ● ТОВ Схід Автосвіт ЗП 
від 11 000 грн Мойщик автомоби-
лей +38 (061) 222-88-15, +38 (095) 
239-41-43

Робочі спеціальності
 Двірник  ● запрошується на роботу 
до супермаркету Варус. +38 (067) 
612-40-91, +38 (095) 202-07-23

 Електрогазозварювальник.  ●
Маєш навички найпрестижнішої 
та найцікавішої професії?

Виробництву  ● потрібен ти. З/п: 
10 000 грн («на руки» після 
відрахувань) Офіційне працев-
лаштування Повний соцпакет.+38 
(067) 619-34-73

 ЗАПРОШУЄМО  ● на роботу 
ЧОЛОВІКІВ!!! Для роботи на 
виробництві автомобільних 
акумуляторів! 050-341-43-45

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

 Мойщик  ● лотков ТДВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД №3» (вул. Українська, 
96, зупинка транспорту «вул. Стефа-
нова») Офіційне оформлення, соцпа-
кет. +38 (095) 232-33-32

 На  ● меблеве виробництво потрібен 
різноробочий, Південний мкрн, від 
20 до 40 років, можливе навчання, 
кар'єрне зростання, всі питання на 
співбесіду. 095 522 2291

 На  ● меблеве виробництво право-
му березі потрібні вантажники. 
Офіційне працевлаштування. Оклад 
480 грн. зміна. Тел. 0637303318 з 
8-00 до 18-00.

 Оператор  ● печатного оборудования 
Уф печати на производство +38 (099) 
022-41-17, +38 (095) 612-56-44

 Оператор  ● у маслоцех, Оператор у 
цех екстракції. ЗП: від 12000 грнВе-
ликий Луг. з/п 8000 грн. т.+38 (066) 

309-68-75, +38 (096) 128-36-29

 ПРОДАВЕЦЬ  ● (вул. Сталеварів) до 
магазину домашніх напівфабрикатів 
«Галя Балувана» потрібен прода-
вець. По всiм питанням звертайтесь 
т.+380968332245

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

 Потрібен  ● кахельник. Разова робота. 
т.0684517170 Геннадій

 Потрібен  ● комірник з досвідом 
роботи складської логістики 
від 3 років, бажано проживан-
ня у Шевченківському мкр-ні 
або з особистим авто, без 
шкідливих звичок, віком до 50 
роківТелефонуйте за телефоном 
050322-73-34

 Потрібен  ● підсобник на будівництво. 
Оплата відрядна. 0977221850

 Потрібен різноробочий на  ●
будівництво, оплата вчасно 
від 450 грн. / День, тел. 050 
706 8410, 098 309 8300

 Потрібна  ● дівчина касир і чоловік 
охоронець в інтернет-клубі. Графік 
роботи на добу через дві. ЗП 6500–
10000. Тел 068-078-61-31

 Потрібна  ● прибиральниця на Вели-
кий Луг, графік 2/2 з. п 6000 до 50 
років сертифікат про щеплення 
обов'язково т.0684527333

 Потрібна,  ● Доглядальниця 
для літньої жінки, від 50 років, 
порядна без шкідливих звичок. 
Орджонікідзевський район, робота, 
змінно. 0996015550 Ганна

 Потрібно  ● прибиральниця. бажано 
проживання Шевченківський район. 

0980080788

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

 Потрібні  ● відповідальні порядні 
люди для робіт на євроремонтах 
т.0684519943

 Потрібні  ● люди! Будівельних 
професій. Штукатури, 
гіпсокортонники, фасадчик. Робота 
постійна високооплачувана! Від 
20000. Можливі відрядження, 
0674834060

 Потрібні  ● робітники в маслоцех для 
тимчасових та постійної роботи. 
Мі – рн Шевченківський. З/П Від 
60 гр на годину. Телефонуйте за 
номером 050 322 0258

 Потрібні  ● різнороби на ремонт 
під'їздівт.0671902099

 Предприятие  ● приглашает на рабо-
ту: – Слесаря механосборочных 
работ – Электросварщика – Токаря 

– Фрезеровщика Достойная опла-
та, комфортные условия работы, 
официальное оформление . т.097-
173-68-90, +38 (097) 173-68-90

 Прибиральниця  ● на постiйну роботу 
у спорт.комплекс. Бажане прожи-
вання у Вознесенівському районі. 
Телефонуйте за т.066457-77-64

 Підприємству  ● потрібні збирачі 
деталей Графік роботи: з 8-00 
до 16:30Зп від виробітку, вул. 
Магістральна т.0506842299

 Робочі  ● будівельні спеціальності 
широкого профілю маляри-
штукатури. плиточники і тд. (досвід 

– гіпсокартон, кахель, підлоги, стелі) 
терміново+38 (067) 617-35-43, +38 
(067) 610-06-43

 Робітники  ● в цех виробництва 

органічних добрив, Нікопольский 
поворот, з/пл-відрядна. 
т.0994574647, 0959018969

 Слюсар-ремонтник  ● ТДВ 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД №3» 
запрошує на роботу (вул. Українська, 
96, зупинка транспорту «вул. Стефа-
нова») Офіційне оформлення, соцпа-
кет +38 (095) 232-33-32

 Сотрудник  ● в типографию с посто-
янной или частичной занятостью, 
переплет книг, печать на ризогра-
фе. +38 (098) 598-35-55, digeivilis@
gmail. com

 Співробітник  ● на виробництво. 
У м'ясний цех (Шевченківський 
район) Графік: 8. 00-16. 00, НД, ПН 

– вихідні Виплати з/п щосуботи за 
підсумками роботи З/п: 9000-16000 
грн. т.+38 (097) 680-10-95

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

 Уборщицы  ● виробничіх приміщень, 
ТДВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 
№3» запрошує на роботу (вул. 
Українська, 96, зупинка транс-
порту «вул. Стефанова») Офіційне 
оформлення, соцпакет. +38 (095) 
232-33-32

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

 Формувальник  ● на підприємство 
виробів із склопластику. Робота 
на повну ставку.  ЗП: від 10000 до 
14000 грн. Район Уральських казарм. 
38 (067) 689-72-26

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

 В цех  ● з виробництва трун район 
ЗП 1 терміново потрібен працівник 
з досвідом роботи. Всі питання по 
телефону 067 555 0405

 Вантажник  ● – ТДВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД №3» (вул. Українська, 
96, зупинка транспорту «вул. Стефа-
нова») Офіційне оформлення, соцпа-
кет. +38 (095) 232-33-32

 Вантажник  ● ТДВ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
ХЛІБОЗАВОД №3» (вул. Українська, 
96, зупинка транспорту «вул. Стефа-
нова») Офіційне оформлення, соцпа-
кет. +38 (095) 232-33-32

 Водитель  ● на КамАЗ с прицепом 
требуется на предприятие на 
постоянную работу. З/ПЛ высокая 
от 20000 грн. +38 (066) 309-68-75, 
+38 (096) 128-36-29

 Відкрито  ● вакансію з прибирання 
території. Графік роботи 5/2 з 06 до 
14 годин, офіційне працевлаштуван-
ня, Хортицький район. Контактний 
телефон: 095-936-09-71

 Відкрито  ● вакансію з прибирання 
території. Графік роботи 5/2 з 06 
до 14 годин, офіційне працевлаш-
тування, соц. пакет, Хортицький 
район. Контактний телефон: 
095-936-09-71

 Відкрито  ● вакансію працівника з 
благоустрою. Графік роботи 5/2 з 
06. 00 до 14. 00, офіційне працев-
лаштування, соц. пакет, Хортицький 
район. Контактний телефон 095 
936 09 71

 Грузчик  ● на предприятие. Великий 
Луг. ЗП: от 10000 грн. +38 (066) 
309-68-75, 38 (096) 128-36-29

 В салон  ● перукарню Космічний 
район, потрібен перукар універсал 
на відсоток, графік роботи 2/2 . 
Салону 18 років т.0663087084

 Керівна  ● компанія «УніверсалБуд» 
запрошує на роботу сантехніка. 
Графік роботи обговорюється. Зп 
від 13 000. Подробиці за тел. 099 
785 80 44

Спеціалісти
 Потрібен різноробочий на ●

будівництво, оплата вчасно 
від 450 грн. / День, тел. 050 
706 8410, 098 309 8300
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Терміново потрібні
 Електромонтер  ● з ремонту устат-
кування – з/п від 7, 0 тис. грн., 
т.0978266559, 0963702149

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

 Оператори  ● (свинарство) (Приа-
зовський, Михайлівський р-ни) – 

з/п від 7, 0тис. грн., Т. 0978266559, 

0963702149

 Птахівники  ● фахтовий метод 

10000грн., Т. 0978266559, 

0963702149

 Слюсар-ремонтник  ● т.0961919474

ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

Шукаю роботу
 Надомну  ● роботу, т. 0684559931

 Няня  ● з досвідом роботи з дітьми, 

0674391363

 Няня,  ● догляд за літніми людьми, 

0964784524

 Охоронець,  ● 0686428543

 Охоронниця  ● доба три, 

0984322581

 Різноробочі,  ● 3чол., постійно, з/п 

щоденно, 0967882382

 Чоловік,  ● 43р., без ш/з, 

0966399860

 Чоловік,  ● 50років, 0686428543

 Чоловік,  ● будьяка фізична робо-

та, різного профілю, постійно, з/п 

щоденно, 0967882382

 Чоловік,  ● охоронець, о/р, 

0679049441

 Женщ.,  ● 52р., прибирання офісів, 

0988518127

 Женщ.,  ● двірник, техніка, 440507

 Медсестра  ● т. 0688829956

 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

 Будівельники,  ● 3чол., з/п щоденно, 
0967882382

 Бухгалтер  ● на віддалення, 
0680848274

 Вантажник  ● професійний, 
різноробочий з технічним ухилом, 
0979955347

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

 Доглядальниця,  ● 0971759263

 Доглядальниця,  ● о/р, без ш/з, 
0680903678

 Догляну  ● за житло, 0680903678

 Домробітниця,  ● досвід роботи 
більше 10 років у vipродини москви, 
києва, ізраїлю, Італії. Прибирання 
будинків, квартир, прання, прасу-
вання, пригот. Їжі тощо, 0964705433 
Юлія

 Женщ.  ● 50р, реалізатор о/р, ін. 
0966819851

Торгівля
 Приймальник  ● замовлень 

т.0671033600

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

Послуги

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

 Автомийник,  ● т.0976677908

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

 Бухгалтер  ● т.0961919474

 Вантажник  ● т.0961919474

 Водій  ● кат.С (Пришиб) 
т.0978266559

 Водій  ● т.0961919474

 Електрик  ● т.0961919474

 Електрогазозварник  ●
т.0978266559

 Заливальник  ● металу 
т.0961919474

 Касир  ● торг. залу т.0961919474

 Люди  ● на кілочку і чистку горіха, 
т.0988606709 Люди на кілочку і 
чистку горіха, т.0988606709

 Мед.  ● брат для псих. відділення 

т.0961919474

 Оператор  ● із штучного осіменіння 
тварин (Михайлівський р-н) 
т.0978266559

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

 Охоронець  ● торгової зали, 
т.0961919474

 Охоронець,  ● т.0976677908

 Продавець  ● т.0961919474

 Слюсарі  ● (Пришиб) т.0978266559

 Сторож  ● т.0671033600

 Токар  ● універсал, т0976677908

 Трактористи  ● Т-150, (Пришиб) 
т.0978266559

 Фельдшер  ● т.0961919474

 Шліфувальник  ● т.0961919474

Робочі спеціальності



RABOTAZP.NET         Тел.: (061) 289-48-28, (067) 010-50-60№32  24.11.2021

5вакансії Мелітополя

Транспорт та автобізнес
 Водій  ● з будівельними навичками 

т.0671033900

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

0963702149

 Комірник  ● зі знанням 1С 

т.0671033900

 Приймальник  ● замовлень 

т.0671033900

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

 Водій  ● навантажувача (фронт) 
т.0961919474

 Електрогазозварник  ●
т.0961919474

 Касир  ● (АЗК) т.0961919474

 Мельник  ● т.0961919474

 Менеджер  ● із збуту т.0961919474

 Монтер  ● колії т.0961919474

 Прибиральник  ● торг. залу 

т.0961919474

 Провізор  ● т.0961919474

 Продавець  ● прод. товарів 

т.0961919474

 Різальник  ● металу т.0961919474

 Складач  ● поїздів т.0961919474

 Слюсар-інструментальник  ●

т.0961919474

 Тракторист  ● т.0961919474

 Фельдшери  ● ветеринарної меди-

цини – з/п 9, 0тис. грн. Іногороднім 

– компенсація оренди житла, 

т.0978266559, 0963702149

 Швачка  ● т.0961919474

Спеціалісти

ВАКАНСІЇ МЕЛІТОПОЛЯ
Актуальні пропозиції роботодавців

 Інспектор  ● кредитний 
т.0961919474

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

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

 Майстер  ● виробничого навчання 
(автослюсарі) т.0961919474

 Майстер  ● касетного Японського 
магнітофона, т.436874

 Менеджер  ● з реклами, 
т.0975910306

 Менеджер  ● по закупці 
т.0961919474

 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
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вакансії Запорізької області

 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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