Актуальні вакансії по Броварському МРЦЗ на липень 2019 року
За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129
Зар/пл.

Подавач вакансії
ДПТНЗ "БРОВАРСЬКИЙ
4 173,00 ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

Посада (назва)
столяр

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
10 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

пресувальник стінових виробів

14 000,00 ТОВ"АСКАНІЯ-ФЛОРА"

оператор головного пульта
керування

12 000,00 ТОВ "ВАЛМПАК"

оператор виробничої дільниці

6 870,00 КП "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

слюсар-сантехнік

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
6 800,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

слюсар-сантехнік

9 300,00 ПАТ "ППР БРОВАРСЬКИЙ"
ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
7 000,00 ПЛАСТМАС"

слюсар-сантехнік
монтажник санітарно-технічних
систем і устаткування

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
12 000,00 ПЛАСТМАС"

машиніст екструдера

12 000,00 ТОВ "АЛЮПЛАСТ УКРАЇНА"
ТОВ "БРОВАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
12 000,00 МЕХАНІЗАЦІЇ"

машиніст екструдера
слюсар з ремонту дорожньобудівельних машин та тракторів

8 600,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

слюсар з експлуатації та ремонту
газового устаткування

12 000,00 ПРАТ "КОМБІНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"

слюсар з експлуатації та ремонту
газового устаткування

12 000,00 ТОВ "ВАЛМПАК"

агломератник

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
15 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

формувальник залізобетонних
виробів та конструкцій

9 000,00 ТОВ "РЛЦ"

контролер якості

4 400,00 ТОВ "ВІЛАР"

бармен

7 000,00 ПП "ЦИКАС"

бармен

4 300,00 ТОВ "ПРЕМІУМ-БАР"
5 000,00 САПКО ТЕТЯНА ЮРІЇВНА

офіціант
нянька

4 173,00 ДНЗ "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК"

помічник вихователя
Молодша медична сестра
(санітарка, санітаркаприбиральниця, санітаркабуфетниця та ін.)
Молодша медична сестра
(санітарка, санітаркаприбиральниця, санітаркабуфетниця та ін.)
Молодша медична сестра
(санітарка, санітаркаприбиральниця, санітаркабуфетниця та ін.)

4 300,00 ТОВ "ОПТОВА АПТЕКА АЛТЕЯ"
КНП " "БРОВАРСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА
4 200,00 ЛІКАРНЯ" " БРР БМР

ремонт меблів та столярних виробів
Пресує одинарну, полуторну, подвійну та інші види цегли в пресах з
автоматами-укладальниками та пакето-штабелювальними пристроями або
силікатну цеглу та черепицю в пресах з ручним зніманням.
Вища агрономічна освіта.
Управління клімат контролем (система туман, дощування, зашторювання,
подача СО2);
управління поливом в теплиці; графік Пн — Пт з 7:00 — 16:00
премія за результатами виконання показників ефективності;
соціальний захист відповідно до КЗпП України.
Доставка до місця роботи автотранспортом підприємства
0674085818 Олена
помічник оператора Робота на виробничих лініях під керівництвом
оператора (бригадира) з ведення технологічного процесу виготовлення
поліетиленової плівки
Слюсар-сантехник денний 4 розряду.
Робота на дільниці з технічного обслуговування внутрішньо будинкових
систем.
Можливе працевлаштування осіб без досвіду роботи, надається ліжкомісце у гуртожитку.
Дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт.
Виконання вимоги нормативних актів про охорону праці. Раціонально і
ефективно організовувати працю на робочому місці.
Обслуговування та ремонт сантехнічного обладнання та каналізаційних
систем, наявних на підприємстві.
Обслуговування санітарно -технічного устаткування (графік 1/3)
Виготовлення труб ПВХ.
Можливо без досвіду роботи (навчають на виробництві).
Працювати по 12 год - субота неділя -вихідні.
З/п від 12000 грн..
Можливо без досвіду. Навчають на виробництві.
Авто транспорт та будівельна техніка.
Слюсар зміни дільниці газопостачання.
Забезпечення безперервної роботи дільниці газопостачання. Першочергові
звіти по роботі дільниці газопостачання.
Слюсар зміни дільниці газопостачання.
Забезпечення безперервної роботи дільниці газопостачання. Першочергові
звіти по роботі дільниці газопостачання.
Працювати смт Калинівка
(063)2819034 Валентина Аркадіївна
Уміння працювати на верстаті по агломерації (при необхідності є навчання)
Працювати доба на дві
Укладання арматури і бетонної суміші в форму за допомогою механізмів.
виконання робіт по формуванню плит перекриття, фундаментних блоків.
Комплектація товірів по накладним, їх погрузка та вигрузка

комплектувальник

9 500,00 ТОВ "ПОЛІМЕР - КОЛОР"

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
4 456,00 ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Коментар

потрібен контролер якості продукції у відділ технічного контролю Веде
вхідний контроль якості сировини та матеріалів (звіряє результати аналізу з
даними сертифіката якості, паспорта; видає висновки про придатність для
використання у виробництві).
Знання та досвід роботи за фахом. Знання касової дисципліни РРО.
Знання базової англійської мови вітається.
Графік обговорюється на співбесіді
400 грн/день + % від каси.
Харчування, житло, розвозка по Броварам
ресторан "У Лісі"
Обслуговує споживачів: пропонує, показує, реалізує готові до споживання
безалкогольні, слабоалкогольні напої (пиво, фруктові та мінеральні води,
соки), кондитерські вироби, закуски, страви.
обслуговування гостей ресторану,серверування столів,приймати
замовлення від гостей,винос готових страв,напоїв, прибирання посуду зі
столу
терміново догляд за дітьми шкільного та дошкільного віку
Забезпечення гігієнічного догляду за дітьми, бере участь в організації
харчування дітей.
Оклад + надбавка. Без вимог до освіти та досвіду роботи.
Прибирання приміщень, дезінфекція, економія електроенергії, тепла, води,
допомога у проведенні занять. навички роботи з дітьми з особливими
потребами. досвід роботи в дитячому закладі.

вологе та сухе прибирання в аптеці, допомога в фасуванні медичних
виробів б-р Незалежності,7
Вологе та сухе прибирання коридору та палат Допомагати старшій
медичній сестрі отримувати медикаменти, інструменти, обладнання і
доставляти у відділення можлиість працювати як щоденно так і по-добово,
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К БМР "БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО4 173,00 САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

Молодша медична сестра
(санітарка, санітаркаприбиральниця, санітаркабуфетниця та ін.)

4 500,00 ТОВ "УВК"

охоронник

9 450,00 ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"

охоронник

10 000,00 ТОВ "ФОРА"
11 100,00 КП "БРОВАРИ-БЛАГОУСТРІЙ"

охоронник
електромонтер з ремонту
повітряних ліній електропередачі

7 000,00 ТОВ "БАЗТЕХСЕРВІС"

Електромонтер з експлуатації
розподільних мереж

8 750,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

електрослюсар з ремонту
електроустаткування
електростанцій

5 800,00 ПРАТ "СОФІЯ"

оператор котельні

15 000,00 ТОВ "ВІТАЛ-ПЛАСТ"

слюсар-інструментальник

ТОВ "Шевченківський завод
9 000,00 продтоварів"

оператор верстатів з програмним
керуванням
оператор автоматичних та
напівавтоматичнихліній верстатів
та установок

4 173,00 ТОВ "УКРВЕТПРОМПОСТАЧ"
9 000,00 ТОВ "УВК"

швачка
комплектувальник товарів

14 300,00 ТОВ "КАМОЦЦІ"

15 200,00 ТОВ "УСПОТ ЛТД"

Дотримання вимог забезпечення санітарно-гігієнічного та санітарнопротиепідемічного режимів.
потрібен контролер служби охорони, працюватим на пропускному пункті,
склад за графіком.
організація роботи персоналу за збереження ТМЦ, забезпечує безпеку
відвідувачів та співробітників магазину
тел 050-4972736
забеспечувати безпеку покупців та співробітників магазину,контролювати
вхідну та касову зону,врегульовувати конфліктні ситуації,збереження та
відповідальність за майно магазину
тел.0504432033 Олена Тарасівна
обслуговування ліній електропередач зовнішнього освітлення,робота на
висоті
ремонт та обслуговування електрообладнання, нагляд за експлуатацією
розподільних електромереж
Обслуговування та ремон електрообладнання; трансформаторних
підстанцій, електрообладнання пташників; щитів керування систем годівлі,
вентиляції, вулична мережа освітлення. 4 група допуска по
електропостачанню.
графік роботи 1 доба через 3
В зв'язку з фізичним навантаженням (загрузка палет вручну)
розглядаються кандидатури чоловіків.
Виготовляє та ремонтує точні та складні інструменти та пристрої з
застосуванням спеціальної технологічної оснастки. Доводить, притирає та
виготовляє деталі фігурного контуру з додержанням дзеркальтної поверхні.
Перпевіряє пристрої та штампи в умовах експлуатації. По результатам
випробувального терміну заробітна плата може бути збільшена відповідно
до кваліфікації.
Досвід роботи не менше 5 років.
Посада: оператор верстатів з ЧПК. Спеціальність: оператор верстатів з
числовим програмним управлінням 3-4 розряду налагоджувальник
верстатів з ЧПК 4 розряду. Робота на токарних та фрезерних верстатах
(оброблювальних центрах) з числовим програмним керуванням в галузі
машинобудування. Обробка кольорових та чорних металів.
Відповідає за всі механізми виробництва, з/п залежить від виконаної
роботи
Пошиття спецодягу (халати, безрукавки, комбінезони, постільна білизна,
жилети і т.д)
комплектування товарів згідно відбіркового списку
Робота в холодильних і морозильних камерах. В зв'язку з фізичними
навантаженнями, розглядаються кандидатури чоловіків.
Збирання товару згідно замовлень, пакування палети. Проведення
вантажно-розвантажувальних робіт при прийомі, відвантаженні, ротації та
сортуванні товарів на складі. Перерахування тари, контроль за усіма
внутрішніми переміщеннями продукції та оформлення відповідної
документації.
Бажано мати навички вождіння навантажувально-розвантажувальної
техніки.

комплектувальник товарів
Місце проведення робіт: с. Перемога . Тел. (044)3920125.
Робота з товаром на складах.
На підприємстві існує бонусна система оплати. Є можливість заробляти
більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.
Заробітна плата вказана без урахування премій, які виплачуються на
розгляд роботодавця.
Місце проведення робіт: с. Квітневе. вул. Гоголівська, 1а . Тел.
(044)3920125.
Робота з товаром на складах.
На підприємстві існує бонусна система оплати. Є можливість заробляти
більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.
Заробітна плата вказана без урахування премій, які виплачуються на
розгляд роботодавця.

4 200,00 ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

4 200,00 ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник товарів

8 000,00 МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Уміння обслуговувати покупців, показувати товари, демонструвати їх в дії,
консультувати щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів,
їх призначення, властивостей, якості, правил догляду за ними,.
Здійснювати підрахунок вартості покупки, зчитувати сканером штрих-кодові
позначки товару, відбивати вартість покупки на електронному контрольнопродавець непродовольчих товарів касовому апараті . тел. (050)1444277

ВАСИЛЕНКО ЛЮДМИЛА
8 000,00 ОЛЕКСАНДРІВНА

продавець продовольчих товарів

4 300,00 СТ"ВІКТАН"

продавець продовольчих товарів

СТАРОДУБ ВОЛОДИМИР
4 500,00 ВОЛОДИМИРОВИЧ

продавець продовольчих товарів

Знання касового апарату, вміння працювати з товаром, знання
асортименту.
Графік роботи з 8.30 до 22.00, 15 робочих днів в місяць.
Заробітна плата від 4173 + премії + надбавки. Тел. (096)6100116
викладка товару, уміння працювати з кавовим апаратом, контроль якості
товару, вічливе обслуговування покупців
м-н "Ветерок" "Квітневий" Готує товари до продажу: перевіряє цілісність
пакування; розпаковує із зовнішньої тари; перевіряє наявність
маркувальних даних і якість після зберігання; перебирає, протирає,
зачищає, нарізує, фасує товари; забезпечує наявність відповідно
оформлених цінників; розміщує і викладає товари за групами, видами,
сортами з додержанням правил товарного сусідства.

7 260,00 ТОВ"ГЛОВЕР 2018"

продавець продовольчих товарів

9 500,00 ТОВ "ФОРА"

продавець продовольчих товарів

8 000,00 ТОВ "ТМ САДОВИЙ ЦЕНТР "ДАЛАС"

озеленювач

9 100,00 ТОВ"АСКАНІЯ-ФЛОРА"

квітникар

приймати товари; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх кількість та
вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за результатами
зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання товарів за кількістю та
якістю. Готувати товари до продажу: перевіряти цілісність пакування,
розпаковувати із зовнішньої тари
Контролювати якість та терміни придатності товаруКонсультувати та
обслуговувати гостей в магазині
Працювати з товаром (викладка та фасування товару, розміщення
цінників) Допомога з житлом
м.Бровари вул.Броварської сотні,12
тел.0504432033 Олена Тарасівна
пересадка,полив,просапка рослин, прибирання на території тел.
(04594)69478, (067)9450357
прилом стебел троянд по технології,пасинкування,обривання бутонів згідно
технології, вирощування троянд,подальший зріз квітів.Прибирання ділянки
від сухого листу на території теплиці з посадою квітів.Телефон для зв'язку
(067)4085818 Олена.

машиніст екскаватора

Керує екскаватором під час розробляння грунтів. Виконує щозмінний огляд,
технічне обслуговування машини та її робочих органів, бере участь у її
плановому запобіжному ремонті. Тел. 0955454106

6 300,00 ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"

Слюсар із складання металевих
конструкцій

Рубати та різати вручну заготовки з металу. Обпилювати та зачищати
задирки. Виконувати операції зі складання металоконструкцій. Виготовляти
деталі з металу. Складати вузли металоконструкцій під зварювання
іклепання за кресленнями і ескізами. Свердлити, розсвердлювати і
розгортати отвори деталей за розміткою на верстаті та переносним
електроінструментом. Правити нескладні деталі і вузли метелоконструкцій.
Попередній запис на співбесіду за тел. 0675465659

6 000,00 ТОВ ВКФ "ТАЛІСМАН" ЛТД

Слюсар із складання металевих
конструкцій

виготовлення алюм. конструкцій-вікон, дверей, виготовлення та механічна
обробка металевих деталей

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
9 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
10 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"
ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
8 000,00 ПЛАСТМАС"

стропальник
електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування

Перед кожною операцією по підйому і переміщенню вантажу стропальник
повинен подавати відповідний сигнал кранівнику ,перевірити, чи нема на
вантажі незакріплених деталей та інструментів. Тел. 0955454106
Можливо без досвіду, навчають на виробництві.
З/п від 10000 грн.
Здійснення капітального ремонту електроустаткування. Регулювання та
перевірка апаратури і приладів після ремонту. Ремонт підсилювачів,
приладів світлової та звукової сигналізації, контролерів, магнітних станції.

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
10 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування
електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування

12 000,00 ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50"

електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування

Електромонтер з ремонту мостових кранів. Тел. 0955454106
Ліквідує несправності в роботі пристроїв, їх ремонт, монтаж та
регулювання.
Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановл.є і центрує
електричні машини та електроапарати різних типів і систем. Обслуговує
силові та освітлювальні установки, а також устаткування з автоматичним
регулюванням. Проводить монтаж, ремонт, налагодження та
обслуговування пристроїв автоматичного регулювання режимів роботи
механізмів асфальтобетонного заводу.

обвалювальник м'яса

Уміння обвалювати туші, пів туші, четвертини, частини туші.
Відокремлювати м’язові, жирові і сполучні тканини від кісток під час
обвалювання обрубків. Гострити та правити ножі. тел. (050)1444277

7 435,00 КП "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

9 000,00 МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

8 000,00 КОТЕЛЕВЕЦЬ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ кондитер
пекар
9 000,00 ТОВ"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

приготування дріжджового тіста, випічка, графік роботи за домовленністю,
Розсадка тіста по формам, випікання хліба

8 500,00 ТОВ "ЕКСПОРТМАШ"

токар-фрезерувальник робота на базі підприємства в ангарі на станках

15 000,00 ТОВ "ВАЛМПАК"

фрезерувальник
оператор потокової лінії
поліетиленування

оператора лінії екструдування гранульованого поліетилену.Бажаний досвід
роботи на даному обладнанні (при необхідності є навчання );Працювати
доба на дві
Проведення ремонтних робіт на Броварській філії. Можливі
короткострокові відрядження.

6 250,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

муляр

ДПТНЗ "БРОВАРСЬКИЙ
4 173,00 ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

робітник з комплексного
Підтримувати в належному стані будівлі, споруди, обладнання, системи
обслуговування й ремонту будинків опалення, водопостачання, виконувати поточний ремонт.

5 916,00 КЗ КОР "КОШВСМ"

комплексний ремонт будівель,спортивного
сектору,спортінвентаря.Здійснює технічне обслуговування і ремонт
робітник з комплексного
будинків і споруд з виконанням ремонтно-будівельних робіт(штукатурних,
обслуговування й ремонту будинків малярних,шпалерних,бетонних,теслярських,вантажних

10 000,00 ТОВ"ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС"

4 200,00 ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АП
8 000,00 "УКРТРАНС"

7 435,00 КП "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

робітник з комплексного
обслуговування й ремонту будинків працювати з 9.00-18,00
Обслуговування вантажних автомобілів, робота в технічних та підсобних
приміщеннях, які обігріваються. На підприємстві існує бонусна система
оплати. Є можливість заробляти більше, залежно від відпрацьованих
нормо-змін та показників роботи. Можлива зайнятість на умовах неповного
робочого часу, на умовах сумісництва.
Слюсар з ремонту колісних
Місце проведення робіт: с. Требухів, вул. Броварська,58. Телефон для
транспортних засобів
звернень : (04594)71332
Слюсар з ремонту колісних
Вахта 15/15, проживання та обіди за рахунок підприємства.
транспортних засобів
Ремонт вантажних автомобілів (фури 20 т.)
Слюсар-ремонтник каналізаціїних насосних станцій.
Обслуговування запірної і трубопровідної арматури, насосного
слюсар-ремонтник
обладнання. Ремонт обладнання та обслуговування насосних споруд.

8 480,00 КП "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

слюсар-ремонтник

7 435,00 КП "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

слюсар-ремонтник

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
10 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

слюсар-ремонтник

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
10 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

слюсар-ремонтник

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
10 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

слюсар-ремонтник

8 750,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"
5 800,00 ТОВ "ПОЛІМЕР - КОЛОР"
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
4 950,00 ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

слюсар-ремонтник
оператор фарбувально-сушильної
лінії та агрегата
масажист

5 000,00 ТОВ "ЗДОРОВА РОДИНА ПЛЮС"

масажист

6 000,00 ЩЕРБАК ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА

масажист

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
12 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
12 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"
ТОВ "Шевченківський завод
11 000,00 продтоварів"

механік

механік
механік виробництва

6 950,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

начальник бригади

5 000,00 СТОВ"ВОЙТОВСЬКЕ"

бухгалтер

7 000,00 ТОВ"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"

бухгалтер

6 000,00 ТОВ "КОЛОС 200"

бухгалтер

8 500,00 ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50"

бухгалтер

7 600,00 ФГ "ЖУРАВУШКА"

бухгалтер

11 185,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"
БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ
5 573,00 ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
6 500,00 ПТДЮ

8 200,00 МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

16 000,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"
ДНЗ "ЛАСТІВКА" М. БРОВАРИ,
4 173,00 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Слюсар каналізаційно - очисних споруд.
Усунення виявлених пошкоджень водопровідних мереж, проведення
поточних ремонтів, оперативна ліквідація аварійних ситуацій . Благоустрій
місць розриття після закінчення ремонтних робіт.
Слюсар-ремонтник(хлораторної установки) водоочисних споруд.
Обслуговування запірної і трубопровідної арматури, насосного
обладнання. Ремонт обладнання та обслуговування очисних споруд.
Знання основних заходів виконання робіт з розбирання, ремонту та
складання простих вузлів і механізмів, устаткування, агрегатів і машин;
основ слюсарної справи; призначення та правил застосування слюсарного і
контрольно-вимірювального інструменту; основних механічних
властивостей матеріалів, які обробляє;
Знання основних заходів виконання робіт з розбирання, ремонту та
складання простих вузлів і механізмів, устаткування, агрегатів і машин;
основ слюсарної справи; призначення та правил застосування слюсарного і
контрольно-вимірювального інструменту; основних механічних
властивостей матеріалів, які обробляє;
Знання основних заходів виконання робіт з розбирання, ремонту та
складання простих вузлів і механізмів, устаткування, агрегатів і машин;
основ слюсарної справи; призначення та правил застосування слюсарного і
контрольно-вимірювального інструменту; основних механічних
властивостей матеріалів, які обробляє;
Слюсар-ремонтник дільниці газопостачання.
Стежити та, якщо поьрібно ремонтувати газоприладита всю дільницю
газопостачання на Броварській філії.
потрібен оператор на дільницю полімерного покриття, фарбування
алюмінієвого профілю на автоматичній фарбувально-сушильній лінії
Лікувальний масаж.
З/п залежить від кваліфікації.
терміново. Робота в приватному медичному центрі. Наявність медичної
освіти та відповідних сертифікатів для практичної діяльності у лікувальному
масажі. Заробітна плата за результатами співбесіди.
Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, що
пред'являються до організації роботи кабінету масажу і робочого місця
масажиста.Готує пацієнтів до масажу, здійснює контроль за станом
пацієнтів під час проведення процедур.Проводить лікувальний (класичний),
сегментарний, точковий, спортивний.
Знати технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення,
режими роботи і правила експлуатації устаткування підприємства.
Організація і технологія ремонтних робіт. Методи монтажу, регулювання і
налагодження устаткування. Основи технології виробництва продукції
підприємства. Порядок складання паспортів на устаткування, інструкцій з
експлуатації, відомостей дефектів, специфікацій і іншої технічної
документації
Знати технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення,
режими роботи і правила експлуатації устаткування підприємства.
Організація і технологія ремонтних робіт. Методи монтажу, регулювання і
налагодження устаткування. Основи технології виробництва продукції
підприємства. Порядок складання паспортів на устаткування, інструкцій з
експлуатації, відомостей дефектів, специфікацій і іншої технічної
документації
Відповідає за всі механізми виробництва, проводить ремонтні роботи

бухгалтер
бухгалтер
бухгалтер

Бригадир бригади вакцинаторів (підпорядковується головному вет. лікарю).
Організація роботи вакцинаторів
Ведення бухгалтерського і податкового обліку сільськогосподарського
підприємства, нарахування заробітних плат, знання спеціалізованих
комп`ютерних програм: 1С, Word, Excel, Medoc. Заробітна плата
визначається при співбесіді.
Бухгалтер-касир на підприємство.
Здійснення операцій по прийому, обліку, видачі та зберіганню грошових
коштів і цінних паперів з обов'язковим дотриманням правил, що
забезпечують їх збереження. Ведення на основі прибуткових і витратних
документів касову книгу. Звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних
паперів з книжковим залишком. Знання програми 1С. Знання
бухгалтерського, податкового обліку.
Знання комп'ютера, ведення 1С, Exel, Word.
Місце проведення робіт: Броварський район, с. Тарасівка
Складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує
інформацію ,виконує інші розрахунки з працівниками, громадянами та
юридичними особами
можливе навчання,програма 1-С версія 7, первинна документація,
матеріали, накладні
Рівень з/п визначається при співбесіді.
Старший бухгалтер. Розрахунок з/п, лікарняних. Підготовка звітності.
Знання 1-С,основні засоби,видаткові накладні,рахунки,акти виконаних
робіт,угоди,програма "Медок"
терміново.
Знання програми 1С бухгалтерія , Медок, робота з казначейством.

заступник директора

терміново Уміння звіряти суми реалізації з показаннями касових
лічильників; проводити інвентаризацію матеріальних цінностей; складати
товарні звіти, акти на брак, нестачу, пересортицю та акти прийманняздавання; змінювати шифри на чеках; складати акти на невикористані та
повернені споживачами чеки; оформляти фінансові документи
Заступник директора філії з племінного птахівництва.
Досвід роботи на керівній посаді від 5 років.
З/п від 16000 грн. (за результатами співбесіди).

інструктор з фізкультури

Заробітна плата залежить від кваліфікації та навантаження.

контролер-касир

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
10 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

інженер з охорони праці

Начальник відділу контролю за виробництвом
Контроль за додержанням у Центрі чинного законодавства, правил,
стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої
санітарії. знання передових досвідів з охорони праці, основ економіки,
складання звітності.

12 000,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"
КНП БРР "БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО10 000,00 САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

інженер з охорони праці

Контроль за додержанням чинного законодавства, правил, стандартів,
норм, положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії. знання
передових досвідів з охорони праці, основ економіки, складання звітності.
Заробітна плата за результатами співбесіди.

11 000,00 КП "БРОВАРИ-БЛАГОУСТРІЙ"

дорожній робітник.

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
6 555,00 ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

начальник відділу

8 700,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Юрист

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №
8 000,00 112"

машиніст автовишки та
автогідропідіймача

Виконання функціональних обов'язків у відповідності до посадових
інструкцій
уміння здійснювати улаштування та профілювання поериття із
щебню,асфальту,Укладання бордюрного камнюВиконує прості роботипо
ремонту автомобільних доріг, тротуарів
Робота по будівництву, реконструкції і ремонту автомобільних доріг,
тротуарів.
Зоотехнік-селекціонер на ППФ. Дотримання технологій вирощування
курчат-бройлерів (годівля, вибраковка). Знання ПК - середній.
З/п залежить від результату співбесіди.
Обов'язково наявність адвокатського посвідчення, робота з
судами.договірна робота (всі види та типи договорів);
проведення загальних зборів ПрАТ, підготовка усіх необхідних документів,
робота з Депозитарієм та Зберігачем; робота з нотаріусами, страховими
компаніями; реєстрація права власності на нерухомість, права
користування земельними ділянками; підготовка змін до установчих
документів, проведення їх державної реєстрації; листування з
контрагентами;
Робота на будівництві. Наявність допуску для роботи на висоті.
Відрядження по Україні (робота вахтовим методом). Передбачуване
преміювання.

водій навантажувача

Здійснює завантаження та розвантаження за допомогою навантажувача
згідно транспортної документації, здійснює переміщення товару на складі.

8 000,00 ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50"
11 920,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

12 000,00 ТОВ "РЛЦ"

лікар загальної практики-сімейний
лікар

дорожній робітник.
зоотехнік

(карщик) Навантаження та розвантаження товарів за допомогою
навантажувача. Робота на складі. Наявність допуску до навантажувача.
9 000,00 ТОВ "УВК"
ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №
8 000,00 112"

водій навантажувача

4 173,00 ТОВ "АБ ГРУП"

підсобний робітник

8 000,00 ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"

підсобний робітник

водій навантажувача

РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННОЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА
підсобний робітник
4 173,00 ЗАЛІЗНИЦЯ"
ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №
підсобний робітник
8 000,00 112"

10 000,00 ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"

підсобний робітник

12 000,00 ТОВ "ТРАНС ПАЛЕТ"
8 000,00 ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА"

підсобний робітник
підсобний робітник

7 000,00 ТОВ"ФК "ЄАПБ"

8 000,00 АТ "ТАСКОМБАНК"

Оператор інформаційнокомунікаційних мереж

Оператор інформаційнокомунікаційних мереж

11 000,00 КП "БРОВАРИ-БЛАГОУСТРІЙ"

Лицювальник-плиточник

10 000,00 ТОВ "ФІРМА ГРАН"

Маляр

Вахтовий метод роботи. Без шкідливих звичок.
Місце проведення робіт: Київ, вул. Верхній Вал,4б
Підсобні роботи на будівельному майданчику. допоміжні роботи зв'язані з
ремонтно-відновлювальними роботами в безопорному просторі
(верхолазні).
Режим роботи обговорюється на співбесіді.
Догляд за територією підприємства, дрібний ремонт, прибирання території
підприємства. З/п 8000 грн. на випробувальний термін.
Режим роботи обговорюється додатково.
Виконує підсобні та допоміжні роботи на виробничих дільницях та
будівельних майданчиках, складах, базах, коморах тощо. Виконує
вантаження, вивантаження, переміщення вручну та на візках (вагонетках) і
укладання вантажів різних видів.
Звертатися до виробничого підрозділу Київський головний матеріальний
склад за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Шевченкове, вул.
Польова, 5
тел. (044) 4654951
Працювати на будівництві.
Виконання різного роду підсобних робіт на грибоводному комплексі:
завантаження компосту (брикетів по 18,5 кг) на стелажі, вивантаження
компосту, рихлення та трамбування компосту, різка дров тощо.
Контактна особа: Сергій Михайлович 0685916149.
Ремонт дерев'яних б/у піддонів. бажаний досвід роботи. Присутнє чимале
фізичне навантаження.
прибирання виробничих приміщень пилосмоктом
Спілкування з людьми, вхідна і вихідна лінії. 3 місяці випробувальний
термін (працевлаштування з першого дня). Заробітна плата уточнюється
при співбесіді.
Графік роботи: 7.00-14.30, 14.30-21.30 (Пн.-Сб.), 8.00-20.00 (2/2).
Місце проведення робіт: м. Бровари, вул. Лісова, 2
Телефон (067) 2154403

Місце проведення робіт: Бровари, вул. Лісова, 2 . Тел. (067)6242454
Володіння українською та російською мовою, впевнене користування ПК.
Фахівець з телемаркетингу. Вихідна телефонна лінія, продаж банківських
продуктів в телефонному режимі. З/п 7000 грн. + бонус з продажів.
Уміння виконувати різні за складністю роботи під час лицювання
керамічними, скляними, азбестоцементними та іншими плитками
Фарбування металоконструкцій/ виробництво градирень.
Заробітна плата на випробувальний термін - 6000 грн, після - від 10000 грн.
+ (премії 25%(квартальні), 15%(річні).
Розвозка по м. Бровари.
Місце проведення робіт: м. Бровари, вул. Лісова, 8.

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АП
7 000,00 "УКРТРАНС"

Маляр

ТОВ "УКРАЇНСЬКА ОПТОВО9 600,00 ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

оператор розфасовувальнопакувального автомата

7 000,00 ПП "ЦИКАС"

касир торговельного залу

10 000,00 ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"

7 260,00 ТОВ"ГЛОВЕР 2018"

касир торговельного залу

касир торговельного залу

11 000,00 ТОВ "ФОРА"

касир торговельного залу

12 900,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

інженер

Автомаляр. З/п від 7000 грн. (за результатами співбесіди)
Можлива робота вахтовим методом (1-15 число кожного місяця). Для
вахтовиків надається безкоштовне проживання на території підприємства
Місце проведення робіт: с. Княжичі, вул. Слави,24
Телефон (050)3840843 Володимир Петрович.
Завантаження лінії (дві людини на одному робочому місці одночасно
переміщують мішки вагою до 50 кг на 1 метр і автоматичним перекидачем
завантажують у бункер). Знімати готові пакети з конвеєру та складати на
піддон.
Ввічливе обслуговування клієнтів ·Розрахунок покупців;Дотримання
касової дисципліни ·
Проведення розрахунків з покупцями. Здійснення операцій по прийому,
обліку, видачі і зберіганню коштів. Здійснення чіткого і ввічливого
обслуговування покупців. Підтримання доброзичливої атмосфери,
створення комфортних умов обслуговування. Місце роботи: магазин
"ЕПІЦЕНТР К" м.Бровари, вул.Київська,253. Контактний телефон: 095 272
29 03 Наталія Олександрівна.
отримувати гроші, видавати чек, здачу. Повертати гроші за
невикористаний чек. Виконувати службовий звіт касира. Визначати по
ньому суму виторгу, що підлягає здачі в головну касу магазину. Виконувати
звіт з обнуленням та записувати його в книгу обліку розрахункових
операцій і оформляти її в установленому порядку. Проводити розрахунки з
покупцями
обслуговувати покупців згідно стандартів компанії, дотримуватися касової
дисципліни, інформувати покупців про програму лояльності та акції,
викладати товар згідно з панорамою
тел.0504432033 Олена Тарасівна
Наладка технологічного обладнання та систем мікроклімату.

10 000,00 ТОВ "ЄВРОДЖЕТ"

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
7 760,00 ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

12 000,00 ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
5 000,00 СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

10 000,00 "ІНВАТРАНС"
6 260,00 КП "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

10 500,00 ПАТ "ППР БРОВАРСЬКИЙ"

грибовод

Потрібен сервісний інженер. Встановлення обладнання в виробничі лінії та
його запуск, проведення ремонтних робіт промислового обладнання,
віддалена підтримка користувача, робота з схемами електрообладнання.
В співпраці з вчителем-реабілітологом проводить навчальні, виховні та
соціальні заходи та заняття. Досвід роботи з дітьми з особливими
потребами., творчі навички.
З/п залежить від кваліфікації та вислуги років (5091 - 7759 грн).
Зрізати гриби на стелажах та укладати в тару. Сортування та калібрування
гриба при розкладанні в тару. Заробітна плата залежить від виробітку. Без
вимог до досвіду роботи (навчання безпосередньо на підприємстві).
Контактна особа: Сергій Михайлович 0685916149

юрисконсульт

Проведення тендерів або закупівель на "Прозоро"

інженер

асистент вчителя-реабілітолога

водій автотранспортних засобів
водій автотранспортних засобів

Робота на автобусах всіх марок та місткостей з перевезення пасажирів на
маршрутах Бровари-Київ. Водійські права категорія "Д". Можливе
працевлаштування осіб з інвалідністю (3 група). Заробітна плата залежить
від кількості відпрацьованих змін. Місце проведення співбесіди Центр
"Прагнення" м.Бровари, вул. Київська, 292 з 08:00 до 17:00.
Керує автотранспортними засобами.
Права категорії "В", "С", "Е", "Д".
Водій-експедитор. З/п від 10500 грн. Доставка продукції підприємства,
сировини. Безпечна експлуатація і керування транспортним засобом
(вантажні авто з холодильними установками). Підтримання автомобілю в
належному технічному стані.
Відрядження по Україні.

водій автотранспортних засобів

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АП
20 000,00 "УКРТРАНС"

водій автотранспортних засобів

20 000,00 КУЧІЯШ ІГОР ГЕОРГІЙОВИЧ

водій автотранспортних засобів

10 000,00 ТОВ "УКРВЕТПРОМПОСТАЧ"
ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
10 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

водій автотранспортних засобів

Заробітна плата залежить від накатаного кілометражу. Поїздки в межах
України (між містами). Графік роботи: вахта 20/10днів. Безкоштовне
проживання, харчування, вчасна з/п. Водійське посвідчення категорії С,Е,
стаж від 2 років. Автомобілі Volvo FH-12 (напівпричепи), тенти, рефи.
автомобільні перевозки метолопроката по м.Київ та Київська
обл.Автомобіль MAZDA ,категорія Е
водій на грузову машину МАЗ, КАМАЗ, слідкувати за станом автомобіля,
можливі відрядження по Україні

водій автотранспортних засобів

Перевезення вантажів по території підприємства. Автомобіль ЗІЛ.
Наявність прав водія категорії "В". Водій керівника, для персоналу-фахівців
Вміння самостійно робити первинний ремонт.

7 250,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

водій автотранспортних засобів

7 000,00 ТОВ "СОЮЗ - АВТО"

водій автотранспортних засобів

ТОВ"ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ
7 000,00 "АВТОСОЮЗ"

водій автотранспортних засобів

20 000,00 ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50"

машиніст укладача
асфальтобетону

Наявність прав водія кат "Д"
Маршрут Бровари-Київ
Заробітна плата залежить від відпрацьованого часу та маршруту
(067) 2321854 Возняк Сергій Михайлович
Наявність прав водія кат "Д"
Маршрут Бровари-Київ, пасажирські перевезення
Заробітна плата залежіть від відпрацьованого часу та маршруту.
(067) 2321854 Возняк Сергій Михайлович
Робота на укладачах асфальтобетону Titan. Керує укладачем
асфальтобетону під час приймання асфальтобетонної суміші з
транспортних засобів та пересувних асфальтозмішувачів, насипання
валика на дорозі, його пересування без зупинки укладача, розподіляння
суміші по всій ширині смуги рівномірним шаром певної товщини на
підготовлену й ущільнену основу

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА
10 300,00 ЛІМІТЕД"

диспетчер

4 173,00 "ІНВАТРАНС"

Кондуктор громадського
транспорту

5 000,00 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А-0766

діловод

5 500,00 ТОВ "КОЛОС 200"

діловод

10 000,00 ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"

7 500,00 ТОВ "ПОЛІМЕР - КОЛОР"

7 000,00 ТОВ"КИЇВСЬКИЙ ПЕКАРНИЙ ДІМ"
ТОВ "Шевченківський завод
7 000,00 продтоварів"

6 000,00 ТОВ "ВКП "ЗАВОД СТАЛКОН"
6 500,00 ТОВ"БРОВАФАРМА"

4 200,00 ТОВ"ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС"
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
12 500,00 СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
5 600,00 ДНЗ "ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК"

15 000,00 ТОВ "ЕКОТЕХНОЛОГІЯ"

економіст

Диспетчеризація та оформлення замовлень в системі на ремонт
холодильного обладнання на ринку та складах, контролю за своєчасним
та відповідним виконанням ремонтів обладнання. Проведення опитувань
замовників щодо якості виконання ремонтів обладнання та розслідування
по скаргам замовників.
Володіння ПК на рівні досвідченного користувача.
Виконувати роботу кондуктора, приймання плати за проїзд в громадському
транспорті, надання пасажирам квитків. Чемність, відповідальність,
добросовісність. Можливе працевлаштування осіб з інвалідністю. Місце
проведення співбесіди Центр "Прагнення" м.Бровари, вул. Київська, 292 з
08:00 до 17:00.
Ведення документації штабу, реєстрація вхідних та вихідних документів,
оформлення справ
Знання комп'ютера:Word, Exel, бажане знання 1С.
Місце проведення робіт: Броварський район, с. Тарасівка.

Досвід роботи за спеціальністю не менше 1 року. Знання управлінського і
бухгалтерського обліку, надання консультацій, складання звітів балансу,
оптимізація витрат, аналітика господарської діяльності.
Місце проведення робіт Броварський р-н, с.Квітневе, пров.Залізничний, 15
Звертатись за телефоном 0985421167 Руслан
Ел.пошта (для резюме) ecotechnology2012@gmail.com
Забезпечує підтримку справного стану, безаварійну і надійну роботу
обслуговуваних пристроїв та електроустаткування. Здійснює монтаж
нових електричних мереж. Проводить планово-попереджувальний ремонт
(ППР) електричної частини устаткування згідно графіка.

електрик цеху
Пакування хлібобулочних виробів в пакети, плівку вручну та на
укладальник хлібобулочних виробів пакувальному обладнанні, проставляти дату та час виготовлення продукції
потрібен фасувальник на процес фасування борошна в мішки
укладальник-пакувальник
Виконувати підготовку товару до упаковки. укладати, пакувати деталі,
вироби й продукцію згідно з технічними умовами, комплектувати продукцію
необхідним кріпленням, контролювати технічний стан упаковки для
уникнення пошкоджень виробу. Наклеювати етикетки, здійснювати
маркування товару. Брати участь у переміщенні продукції на складі. В разі
виявлення браку, повідомляти керівництво. Попередній запис на співбесіду
укладальник-пакувальник
за тел. 0675465659
Поклейка етикеток, пакування та фасування ветеринарних препаратів,
укладальник-пакувальник
комплектація акційних комплектів та ін.
Стежити за підтриманням порядку в під’їзді;бути абсолютно ввічливим і
стриманим при спілкуванні як з власниками житла, так і з
відвідувачами;вести журнал реєстрації, в який вносяться всі події та
консьєрж
прийняті по їх приводу заходів

головний бухгалтер

робота з бюджетом Знання програм "Парус", МЕДОК" Складання
балансу,звітність,
Ведення бухгалтерського та податкового обліку ДНЗ. Нарахування
заробітних плат. Досвід роботи в бюджетній сфері.

головний бухгалтер

Досвід роботи за спеціальністю не менше 3-х років, знання програмами
М.Е.DOC та 1:С
Ведення бухгалтерського і оперативного обліку, звітність, сплата податків,
проведення документів.
Місце проведення робіт Броварський р-н, с.Квітневе, пров.Залізничний, 15
Звертатись за телефоном 0985421167 Руслан
Ел.пошта (для резюме) ecotechnology2012@gmail.com

головний бухгалтер

11 920,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

інженер-енергетик

8 000,00 ТОВ"БРОВАФАРМА"
10 000,00 ТОВ "АЙЕН ЛОДЖИСТИК"
ТОВ "БРОВАРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
15 000,00 МЕХАНІЗАЦІЇ"
ТОВ "Шевченківський завод
15 000,00 продтоварів"

комірник
комірник
головний механік

Ведення звітності за показниками світло, вода, газ. Своєчасна діагностика
та ремонт технологічного обладнання, систем годівлі, водопостачання,
вентиляції, опалення, освітлення, сигналізації, мікроклімату.
робота на навантажувачі під час навантажень та розвантажень, робота в
якості вантажника по прийому та видачі сировини і матеріалів на
виробництво.
Терміново. Знання складського обліку, Програма 1С8
Авто транспорт, та будівельна техніка.
Слідкує за всім енергетичним господарством підприємства

головний енергетик

головний енергетик
майстер

З/п від 10000 грн. (за результатами співбесіди).
Контроль роботи підлеглих підрозділів, контроль за використанням
електроенергії та газу, здача звітності.
Бажано знання 1 С 8.3
забеспечення безперебійної роботи ліній електропередач

9 180,00 КП "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

майстер

Майстер 3 групи служби з ремонту та обслуговування електроустаткування

9 330,00 КП "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

майстер

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
6 148,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

майстер

10 000,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"
15 975,00 КП "БРОВАРИ-БЛАГОУСТРІЙ"

майстер 2 групи району з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем та ліквідації аварій у внутрішньо-будинкових мережах
Уміння здійснювати регулювання виробничо-господарської діяльністі
підприємства, керівництво виробничою дільницею; організовувати
підготовку виробництва, забезпечувати розміщення робітників і бригад,
контролювати додержання технологічних процесів, оперативно виявляти і
ліквідувати причини їх порушення;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
9 000,00 НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ "НОДУС"

З/п залежить від відпрацьованих змін ( 900 грн. за добу).
Робота постової медичної сестри,
Знання спеціалізованої апаратури, володіння навичками всіх медичних
маніпуляцій, володіння навичками роботи з ПК та заповнення медичної
документації, дотримання правил асептики та антисептики.
сестра медична

КНП " "БРОВАРСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА
5 000,00 ЛІКАРНЯ" " БРР БМР

сестра медична

6 000,00 ЩЕРБАК ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА

тренер-викладач з виду спорту
(спортивної школи, секції і т. ін.)

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
4 173,00 "ОЛЕНКА"

кухонний робітник

5 000,00 ТОВ"ГЛОВЕР 2018"
6 000,00 ТОВ "ПАКУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
7 500,00 ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА"
КП ДНЗ "ВІНОЧОК" М. БРОВАРИ,
4 173,00 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

мийник посуду
прибиральник виробничих
приміщень
прибиральник виробничих
приміщень
сторож

5 000,00 ТОВ "УКРВЕТПРОМПОСТАЧ"
КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО4 173,00 ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА - 3"

двірник

6 500,00 ТОВ "ФОРА"

двірник

8 700,00 ТОВ"ЖИТЛО УЮТ СЕРВІС"

двірник

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
12 000,00 ПЛАСТМАС"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
10 000,00 НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ "НОДУС"
ТОВ "Шевченківський завод
20 000,00 продтоварів"

12 000,00 ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50"
9 776,00 КП "БРОВАРИ-БЛАГОУСТРІЙ"
6 000,00 ТОВ "УКРВЕТПРОМПОСТАЧ"

4 200,00 ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

двірник

енергетик

Миє столовий та кухонний посуд, прибори, підноси, інвентар, інструменти,
тару із застосуванням мийних та дезінфікуючих засобів. Робить спеціальні
мийні розчини. Очищає посуд від залишків їжі. Сушить посуд, прибори,
підноси. Збирає харчові залишки. Доставляє чистий посуд, прибори,
підноси до лінії-транспортеру готових страв або до столів . Прибирає
приміщення, в якому розташоване обладнання мийки, та утримує його в
належному санітарному стані.
Прибирання виробничих цехів підприємства. З/п вказана на
випробувальний термін.
прибирання виробничих приміщень.тел.для зв"язку (093)0353134 Людмила
Без шкідливих звичок.
Прибирання, підмітання сміття на території підприємства (двори,
приміщення тощо).

прибирання прибудинкової території біля житлових будинків
прибирання території біля магазину
тел.0504432033 Олена Тарасівна
четвер-п'ятниця p7.00-14.00. субота з 7.00-12.00 прибирати закріплені
тротуари та інші ділянки території, які відносяться до обслуговуваного
об’єкта будинку Утримувати в санітарному стані ящики та урни, періодично
промивати їх і дезінфікувати.
Керування енергетичною службою підприємства.
Можливо без досвіду.
З/ від 12000 грн.
З/ п залежить від відпрацьованих змін (2500 грн. за добу).
Здійснювати кваліфіковане анестезіологічне забезпечення.
Володіти методиками проведення закритого масажу серця, пункції серця,
електричної дефібриляції серця, забезпечує кваліфіковане проведення
інтенсивної терапії й реанімації при невідкладних станах.
Працювати в тісному контакті з лікарями інших спеціальностей.

лікар-анестезіолог
Контролює весь технологічний процес виробництва
завідувач виробництва

вантажник

потрібен мкханік транспортної дільниці, забезпечує утримання
автомобільного транспорту в належному стані, організовує випуск
рухомого складу на лінію згідно із затвердженим графіком у технічно
справному стані, здійснює контроль за додержанням водіями правил
технічної експлуатації автотранспортних засобів і наданням їм необхідної
технічної допомоги на лінії.
збирання сміття на вулицях міста та завантаження на автомобіль
Проводити завантаження , вивантаження та внутрішньоскладське
перевантаження грузів

вантажник

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з
товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує
бонусна система оплати. Є можливість заробляти більше, залежно від
відпрацьованих нормо-змін та показників роботи. Можлива зайнятість на
умовах неповного робочого часу, на умовах сумісництва.
Місце проведення робіт:с. Квітневе та с. Перемога. Телефон для
звернень у м. Києві: (044) 3920125

механік дільниці
вантажник

РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННОЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА
вантажник
4 173,00 ЗАЛІЗНИЦЯ"
вантажник
9 000,00 ТОВ "РЛЦ"

7 000,00 МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

вантажник

7 200,00 ТОВ"ГЛОВЕР 2018"

вантажник

8 000,00 ТОВ "УВК"

вантажник

9 450,00 ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"

Уміння провести підшкірні, внутрішньом'язові та внутрішньовенні ін'єкції;
надати першу медичну допомогу: штучне дихання, накласти джгут, ввести
зонд, накласти шини, бинти, пов'язки. Можливість працювати по-добово.
або щодня
працювать неділя через неділю Проведення персональних тренувань для
дорослих і дітей;
Проведення групових тренувань за розкладом. Можливе
працевлаштування для студентів
Підсобні роботи на кухні дитячого садочка.
Додержання санітарних норм, технології і рецептури виготовляння страв
дитячого меню.

вантажник

Виконує вантаження, вивантаження і внутрішньоскладське перероблення
вантажів: сортування, укладання, перенесення, переважування, фасування
тощо вручну із застосуванням найпростіших вантажно-розвантажувальних
пристроїв та засобів транспортування. Звертатися до виробничого
підрозділу Київський головний матеріальний склад за адресою: Київська
обл., Броварський р-н., с. Шевченкове, вул. Польова, 5
тел (044) 4654951.
Погрузка, вигрузка, комплектація товарів.
Навантажувати, перевозити, переносити і розвантажувати внутрішньоскладський вантаж. Здійснювати доставку товару до транспортного засобу.
Виконувати вантажно - розвантажувальні роботи. Внутрішнє переміщення
товару зі складу на магазин.
завантаження та розвантаження товарів, робота по складу
приймання товару, розташування на складі та пересування товару
відповідно до встановлених вимог
тел 050-4972736

лікар-педіатр

Місце проведення робіт: с. Квітневе, вул. Гоголівська, 1а. Тел.
(044)3920125.
Робота з товаром на складах. Розвантажувально- навантажувальні
роботи.
На підприємстві існує бонусна система оплати. Є можливість заробляти
більше, залежно від відпрацьованих нормо-змін та показників роботи.
Заробітна плата вказана без урахування премій, які виплачуються на
розгляд роботодавця.
приймання товарів згідно накладних
З/п 3543 грн - 0,5 ставки
Досвід роботи з дітьми по спеціальності невролог. знання елементів
методік Бобош, Войта, терапії.
З/п 3543 грн - 0,5 ставки.
Досвід роботи з дітьми з особливими потребами не менше 1 року.
Прийом дітей в поліклініці,направлення дітей на консультацію до
профільних фахівців.Проводить комплексну оцінку здоров'я дітей
.Проводить роботу з оздоровлення дітей

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
7 086,00 ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

лікар-психіатр

Лікар - психіатр дитячий. робота з дітьми з інвалідністю.
З/п уточнюється при співбесіді, залежить від категорії та вислуги років.

ДПТНЗ "БРОВАРСЬКИЙ
5 600,00 ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

майстер виробничого навчання

Заробітна плата залежить від кваліфікації та педагогічного навантаження.
Майстер виробничого навчання предмету "Будівельні технології"

4 200,00 ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"
9 000,00 ТОВ "УВК"
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
7 086,00 ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
7 086,00 ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ
КНП БРР "БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО10 000,00 САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

ДПТНЗ "БРОВАРСЬКИЙ
5 600,00 ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

14 600,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

9 000,00 МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА
10 000,00 ЛІМІТЕД"

ІП "КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ УКРАЇНА
15 000,00 ЛІМІТЕД"

вантажник
приймальник товарів

лікар-невролог дитячий
лікар-педіатр

майстер виробничого навчання

майстер дільниці

товарознавець

фахівець

фахівець

10 000,00 ЖУРАКІВСЬКИЙ БОГДАН СЕРГІЙОВИЧ Фахівець з фізичної реабілітації

ЦЕНТР РЕАБІЛІТАЦІІЇ ІНВАЛІДІВ
4 173,00 "ПРАГНЕННЯ"

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР
4 984,00 СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
КНП БРР "БРОВАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО8 000,00 САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №
15 000,00 112"

7 000,00 ТОВ "ПОЛІМЕР - КОЛОР"

4 173,00 ЛОЛА ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ
8 000,00 КП КОР "ЛІВОБЕРЕЖНЕ БТІ"

Фахівець з фізичної реабілітації

Заробітна плата залежить від кваліфікації та педагогічного навантаження.
Майстер виробничого навчання предмету "Монтаж санітарно-технічних
систем"
Організація роботи дільниці газопостачання. Діагностика, догляд та
ремонт газових установок, газопроводу. Зняття показників, звітність та
передача даних по газу до головного офісу.
Уміння визначити якість товарів за стандартами, за технічними умовами, за
специфікацією, за зразками, попереднім оглядом, описанням, вмістом
окремих речовин в товарах, за натуральною вагою або за показниками
виходу готової продукції; готувати необхідні документи для пред'явлення
претензій до постачальників; укладати договори постачання товарів;
здійснювати контроль якості товарів
Фахівець по роботі з системою управління складом. Моніторинг
надходження нових поставок, перевірка правильності відвантаження та
надходження продукції за добу згідно ФЕФО, передача відповідної
документації та розпорядження змінам, робота в системі, заміна змінних
комірників, участь в інвентаризації.
Посада існує для підтримки керівника відділу компенсацій та пільг у
розробці та реалізації конкурентноспроможної та ефективної системи
компенсацій та пільг відповідно до корпоративних принципів, політик та
стратегій компанії.
Англійська - Pre-Intermidiate (буде перевагою), знання трудового права,
основ сфери управління персоналом, схеми оплати праці, структуру
компенсацій і пільг. Досвідчиний користувач ПК, досвід роботи в SAP та 1С.
Робота в оздоровчому центрі кінезіотерапії "Опора" (фізичні вправи на
тренажері, масаж).
З/п залежить від кваліфікації та кількості проведених пацієнтів.
Є можливість заробляти більше.
Режим роботи (від трьох днів на тиждень, з 8.00 до 21.00)
Бровари, вул. А.Голуба,1в
Робота з людьми з інвалідністю 1-3 групи з ураженням опорно-рухового
апарату згідно індивідуальних програм реабілітації та рекомендаціям
лікаря.Місце проведення співбесіди Центр "Прагнення" м.Бровари,
вул.Київська,292 з 8-00 до 17-00.
Бере участь у роботі , які забезпечують соціальну діяльність: реабілітації,
адаптації, соціальної допомоги та захисту, піклування та опікування,
притулків, інтернатів, осередків для молоді, підлітків та дітей, клубів,
асоціацій та об’єднань за інтересами, забезпечує професійний рівень
роботи персоналу підрозділу, в тому числі соціальних працівників та
соціальних робітників.

фахівець із соціальної роботи

фельдшер

начальник технічного відділу

Виконання функціональних обов'язків у відповідності до посадової
інструкції.
Досвід роботи на посаді начальника виробничо-технічного відділу. Знання
повного комплексу будівельно-монтажних робіт. Формування заявок та
контроль на списанням будівельних матеріалів.Контроль та забезпечення
виробництва технічною документацією. Заробітна плата залежить від
досвіду, кваліфікації (уточнюється на співбесіді)

. Вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює
їх розстановку і правильність використання у підрозділах підприємства.
Організує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення
інспектор з кадрів
працівників згідно з трудовим законодавством.
здійснює контроль за додержанням субєктами господарювання в сфері
організації харчавання, нормативних вимог щодо забеспечення якості та
безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини для здоровя
споживачів перевіряє якість виробів сировини напівфабрикатів стан та
умови іх зберігання,здійснює відбір кулінарної продукції для визначення
інспектор з контролю якості
відповідної якості вимогам сертифікатів та інших нормативно-технічної
продукції
документації
Технік з інвентаризації нерухомого Перевага надається особам з будівельною та архітектурною освітою.
майна
Заробітна плата відрядно-преміальна (8000-16000 грн.)

8 700,00 БФ ТОВ "КОМПЛЕКС АГРОМАРС"

Фахівець з організації майнової та
особистої безпеки

ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №
12 000,00 112"

Інженер-будівельник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
10 000,00 НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ "НОДУС"

Менеджер (управитель) з
адміністративної діяльності

8 000,00 ТОВ ВКФ "ТАЛІСМАН" ЛТД
8 000,00 ТОВ "ЕКСПОРТМАШ"

8 000,00 ТОВ ВКФ "ТАЛІСМАН" ЛТД

10 000,00 ТОВ "КОЛОС 200"

КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО6 000,00 ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА - 1"

15 000,00 ПРАТ "КОМБІНАТ"ТЕПЛИЧНИЙ"
КП БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "ЖИТЛОВО8 498,00 ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА - 3"

15 000,00 ТОВ "АГРОФІРМА ЗАВОРОТИЧІ"

9 500,00 ПАТ "АГРОКОМБІНАТ "КАЛИТА"
9 910,00 КП "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
18 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
18 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
18 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

9 000,00 ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"

8 000,00 МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА
15 000,00 ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

12 000,00 ТОВ "ДС ПРОМ ГРУП"

20 000,00 ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50"
8 885,00 КП "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

Менеджер (управитель) із
зовнішньоекономічної діяльності
менеджер (управитель) із збуту

Розмір з/п визначається на співбесіді.
Контроль на підприємстві на ввірених територіях, знання юридичного
законодавства України, ведення звітності. Володіння ПК. Досвід роботи в
службах безпеки,
Досвід роботи в дорожньо-будівельній галузі. Розробка та забезпечення
будівництва технічною документацією. Формування заявок на будівельні
матеріали та контроль їх списання.
Прийом вхідних телефонних дзвінків;
Координування графіку прийому та зустріч пацієнтів в центрі;
Отримання, відправлення, реєстрація, обробка вхідної / вихідної
документації (факсів, листів, кур'єрської пошти, тощо);
Створення та контроль щоденного графіку прийому пацієнтів.
Виконання поточних завдань керівника.
Графік роботи з 9.00 до 20.00

проводити аналіз і розрахунок основних економічних показників
зовнішньоекономічної діяльності підприємства; проводити багатоваріантні
розрахунки цін на продукцію, планувати потреби в матеріальних,
фінансових та трудових ресурсах; проводити моніторинг основних
конкурентів на ринку, організовує реєстрацію зовнішньоекономічних
договорів, митне оформлення, складати звітність про діяльність
підприємства,організовувати рекламну діяльність.
робота в офісі у відділі маркетингу по закупівлі та продажу запчастин

тракторист

Уміння організовувати та координувати збутову діяльність відповідно до
замовлень і укладених договорів, забезпечувати постачання продукції, що
випускається, споживачам у встановлені терміни в повному обсязі,
проведення аудиту, змін в методиках, робота з рекламацією.
Польові роботи: внесення добрив, оранка, дискування, збір урожаю.
Ремонтні роботи. Техніка: Джон Дир, Кейс, МТЗ.
Місце проведення робіт с. Тарасівка
З/п 6000 грн. + премія
Відповідає за технічний стан трактора, транспортує вантаж та допомагає в
його навантаженні і розвантаженні (листя, гілля, негабаритне сміття),
очищає тротуари та прибудинкову територію від снігу і посипає піщаною
сумішшю.
З/п 12000-15000 заклежить від виработки
Виконання сільськогосподарських робіт відповідно до вимог агротехніки та
агротехнології. Проведення поточного ремонту.

тракторист

вивіз не габаритного сміття, гілля, взимку-чищення снігу з прибудинкових
територій

менеджер (управитель) із збуту

тракторист

тракторист

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва

потрібен комбайнер, виконання робіт на полі, слідкує за станом комбайна
без стажу роботи;догляд за
Оператор свинарських комплексів і свинопоголівям(кормління,вакцинація,прибирання в станках.Додаткова
механізованих ферм
інформація за телефоном (067)5505681 Таіса Андріївна.
Електрозварник ручного
зварювання
робота з каналізаційно очисними спорудами
Принципи дії електрозварювальних машин, апаратів дугового зварювання,
зміного та постійного струму, що застосовується в роботі, правила
обслуговування електрозварювальних апаратів. Знання видів
зварювальних швів. Підготовлення кромок виробів для зварювання. Типи
Електрозварник ручного
оброблення та позначення зварювальних швів на кресленнях. Причини
зварювання
виникнення дефектів та способи запобігання їм.
Принципи дії електрозварювальних машин, апаратів дугового зварювання,
зміного та постійного струму, що застосовується в роботі, правила
обслуговування електрозварювальних апаратів. Знання видів
зварювальних швів. Підготовлення кромок виробів для зварювання. Типи
Електрозварник ручного
оброблення та позначення зварювальних швів на кресленнях. Знання
зварювання
причин виникнення дефектів та способи запобігання їм.
Принципи дії електрозварювальних машин, апаратів дугового зварювання,
зміного та постійного струму, що застосовується в роботі, правила
обслуговування електрозварювальних апаратів. Знання видів
зварювальних швів. Підготовлення кромок виробів для зварювання. Типи
Електрозварник ручного
оброблення та позначення зварювальних швів на кресленнях. Знання
зварювання
причин виникнення дефектів та способи запобігання їм.
розміщення і викладка товару в торговому залі, обслуговування покупців на
касі
Продавець-консультант
тел 050-4972736
Уміння приймати товари; перевіряти заповнення тарних одиниць, їх
кількість та вагу, підраховувати штучні товари, перевіряти якість за
результатами зовнішнього огляду. Забезпечувати зберігання товарів за
кількістю та якістю. Готувати товари до продажу: перевіряти цілісність
пакування, розпаковувати із зовнішньої тари, перевіряти наявність
Продавець-консультант
маркувальних даних і якість після зберігання;
Машиніст колійних машин
машиніст екскаватора колісного повноповоротного
Керування котком самохідним під час укочування насипних грунтів,
основи асфальтобетонного покриття.
Машиніст котка самохідного з
рівними вальцями

Машиніст котка самохідного з
рівними вальцями
Машиніст крана автомобільного

Робота на котках САТ СВ-534 BOMAG. Керує котком самохідним з рівними
вальцями статичної та вібраційної дії під час укочування насипних грунтів,
основи дорожньої одежі (щебінки, гравію тощо), асфальтобетонного
покриття у ході спорудження дорожніх насипів з пошаровим відсипанням
Виконання ремонтних робіт, оперативна ліквідація аварійних ситуацій

ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
9 000,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"
ПРАТ "БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД
5 675,00 ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ"

Машиніст крана автомобільного
Монтер колії

8 500,00 ТОВ "ЕКСПОРТМАШ"

Електрогазозварник

9 670,00 КП "БРОВАРИТЕПЛОВОДОЕНЕРГІЯ"

7 000,00 ТОВ "РОМАЛЕКС ГРУП"

Електрогазозварник
Менеджер (управитель) з
транспортно-експедиторської
діяльності

ДПТНЗ "БРОВАРСЬКИЙ
5 600,00 ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

Викладач професійно-технічного
навчального закладу

ДПТНЗ "БРОВАРСЬКИЙ
5 600,00 ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

Викладач професійно-технічного
навчального закладу

ДПТНЗ "БРОВАРСЬКИЙ
6 500,00 ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ"

Викладач професійно-технічного
навчального закладу

10 500,00 ТОВ "ФТРАНС"
8 000,00 ПРАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50"

Зварник
Асфальтобетонник

ТОВ "Шевченківський завод
11 000,00 продтоварів"

Бригадир на дільницях основного
виробництва (інші виробництва)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВОПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР
9 000,00 НЕЙРОРЕАБІЛІТАЦІЇ "НОДУС"

7 000,00 МЕЛЬНИК ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Уміння керувати кранами автомобільними вантажопідйомністю до 6,3 т
включно під час простих монтажних робіт, робіт з навантажування,
перевантажування та транспортування елементів будівельних конструкцій
автомобільних кранів
виконує роботи з поточного утримання й ремонту колії.
Уміння виконувати ручне дугове, плазмове, газове, автоматичне і
механізоване дугове зварювання простих деталей, вузлів і конструкцій
встик без скосу кромок, зі скосом кромок суцільним однобічним і
двобічними швами; зварювання пластин однакової і різної товщини
робота на дільниці з технічного обслуговування внутрішньо будинкових
систем
Ведення бази замовників та постачальників, оформлення договорів
поставки, вміння аргументовно та комунікабельно спілкуватися з клієнтами.
Заробітна плата від 5600 грн (залежить від кваліфікації та педагогічного
навантаження).
Викладання предмету "Монтаж санітарно-технічних систем"
Заробітна плата залежить від кваліфікації та педагогічного навантаження.
Викладання предмету "Зварювальні технології"
Заробітна плата від 6500 грн (залежить від кваліфікації та педагогічного
навантаження).
Викладання громадської освіти та економіки.
Зварювальні роботи напівавтомат. газозварка. Можливий позмінний графік
роботи. Заробітна плата за результатами співбесіди.
Звертатися за телефоном ( 067) 8378246 Дмитро Анатолійович
Виконує дорожні роботи на асфальукладачу при ремонту дорогу.
Відповідає за технологію виробництва, з/п залежить від виконаної роботи
Знання анатомії і фізіології, методів та принципів реабілітації.
Робота з пацієнтами в кабінеті кінезотерапії, виконання програм
Індивідуальної реабілітації, володіння навичками надання першої
невідкладної допомоги, готовність і бажання розвиватися у сфері
реабілітації.

Фізичний терапевт

Працівник закладу ресторанного
господарства

праця у зоні сервісу: розрахунок гостей на касі, прийом прийом та збір
замовлення, праця на кухні: швидке приготування продукції згідно
стандартам дотримання чистоти і порядку на робочому місці

За додатковою інформацією звертатися до сектора рекрутингу Броварського МРЦЗ, тел. (04594)62635, (04594)69129

