
                                          АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ ПО СЛОВ'ЯНСЬКУ ТА СЛОВ'ЯНСЬКОМУ РЕГІОНУ СТАНОМ НА 05.08.2019

Роботодавець (назва) Посада (назва) Заробітна плата Завдання та обов'язки

ТОВ "СЛАВЕНЕРГОПРОМ"

ПАТ "СМЗ" інженер

ТОВ "СЛАВЕНЕРГОПРОМ" інженер-конструктор

ТОВ "СИНЕРГІЯ - БТ" Електрогазозварник

ТОВ "ВО СЗВІ" Електрогазозварник

ТОВ "ДОНБАССУГОЛЬСТРОЙ" Електрогазозварник

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ" Електрогазозварник

Інженер з високовольтних 
випробувань та вимірювань 
енергоустаткування 8 000,00

Проведення випробувань високовольтного обладнання. Навчання на 
робочому місці з отримання групи з допуском до роботи з обладнанням 
напругою 1000 В.

СЛОВ'ЯНСЬКЕ РВУ КП 
"КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ"

Інженер з технічного нагляду 
(будівництво) 6 170,00

Проводити інвентаризацію матеріальних цінностей і документальні ревізії, 
вести і здійснювати контроль за правильним і своєчасним оформленням 
прийому і витрачання матеріалів. Складати звідні матеріальні звіти.

9 000,00

Заступник головного інженера. Контролює додержання проектної, 
конструкторської і технологічної дисципліни. Забезпечує контроль 
відповідності стандартам, технічним умовам та нормативним актам з охорони 
праці устаткування, пристроїв та технологічних процесів, що розробляються 
на підприємстві.

ТОВ "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЛІРА 
ЛТД"

інженер з проектно-
кошторисної роботи 7 000,00

Забезпечує одержання комплектної проектно-кошторисної документації на 
будівництво об'єктів від замовників та передачу її за призначенням для 
виконання будівельно-монтажних робіт. Здійснює перевірку правильності 
складання кошторисної документації. Стежить за своєчасним внесенням до 
проектно-кошторисної документації необхідних змін, що пов'язані з 
впровадженням нових нормативів, цін, прейскурантів, каталогів, збірників 
одиничних розцінок тощо.

СЛОВ'ЯНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ

інженер з проектно-
кошторисної роботи 6 500,00

Працювати в виробничо-технічному відділу. Складати кошторисну 
документацію для оформлення договорів, контролювати підписання актів 
виконаних робіт і довідок. Складання ТК і СС.

8 000,00

Робота у програмі "Компас". 
Можливе навчання на робочому місці.

6 664,92
Заміри тиску газу, зварка конструкцій з чугуна, газова зварка, металева 
зварка. 

4 800,00

Виконання зварювальних робіт різної складності: киснева прямолінійна та 
горизонтальна різка складних деталей з різних металів, зварювання раковин 
та тріщин у оброблених деталях та вузлах. Завантаження та вивантаження 
кисневих балонів.  

7 000,00

Зварювання конструкцій, вузлів, деталей обладнання. Наявність посвідчення 
електрогазозварника. Доставка до місця роботи транспортом підприємства. 
Попередньо телефонувати: 0505367190.

6 544,00

Виконувати роботи зі зварювання деталей з кольорових металів та сплавів у 
різноманітних положеннях; ручне електродугове та електрогазове зварювання 
у всіх просторових положеннях зварного шву апаратів, вузлів, конструкцій та 
трубопроводів; зварювання раковин та тріщин у оброблених деталях та 
вузлах.  



ТОВ "ВО СЗВІ" Начальник цеху

Офіс-адміністратор

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬК 
- ВСП КЛПУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОП

Лікар з медицини невідкладних 
станів 4 175,00

Забезпечення організації надання екстреної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі згідно з затвердженими протоколами (стандартами). 
Забезпечення транспортування в лікувально-профілактичні заклади пацієнтів, 
стан яких потребує екстреної стаціонарної допомоги. Слідкувати за власною 
безпекою та здоров'ям, а також за безпекою та здоров'ям оточуючих людей в 
процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території 
підприємства. Знати, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 
праці.

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬК 
- ВСП КЛПУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОП

Лікар з медицини невідкладних 
станів 4 175,00

Забезпечення організації надання екстреної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі згідно з затвердженими протоколами (стандартами). 
Забезпечення транспортування в лікувально-профілактичні заклади пацієнтів, 
стан яких потребує екстреної стаціонарної допомоги. Слідкувати за власною 
безпекою та здоров'ям, а також за безпекою та здоров'ям оточуючих людей в 
процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території 
підприємства. Знати, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 
праці.

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬК 
- ВСП КЛПУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОП

Лікар з медицини невідкладних 
станів 4 175,00

Забезпечення організації надання екстреної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі згідно з затвердженими протоколами (стандартами). 
Забезпечення транспортування в лікувально-профілактичні заклади пацієнтів, 
стан яких потребує екстреної стаціонарної допомоги. Слідкувати за власною 
безпекою та здоров'ям, а також за безпекою та здоров'ям оточуючих людей в 
процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території 
підприємства. Знати, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 
праці.

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ МІСТА СЛОВ’ЯНСЬК 
- ВСП КЛПУ "ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 
ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОП

Лікар з медицини невідкладних 
станів 4 175,00

Забезпечення організації надання екстреної медичної допомоги на 
догоспітальному етапі згідно з затвердженими протоколами (стандартами). 
Забезпечення транспортування в лікувально-профілактичні заклади пацієнтів, 
стан яких потребує екстреної стаціонарної допомоги. Слідкувати за власною 
безпекою та здоров'ям, а також за безпекою та здоров'ям оточуючих людей в 
процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території 
підприємства. Знати, виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони 
праці.

8 000,00
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху. Забезпечує 
виконання виробничих завдань, ритмічний випуск продукції високої якості.

ТОВ "ПТАХОФАБРИКА 
"СЛОВ'ЯНСЬКА"

Оператор птахофабрик та 
механізованих ферм 4 826,00

Виконує механізовані роботи з догляду за птицею .  Постачає, підготовляє та 
роздає корми. Вичищає гній, замінює підстилку, прибирає приміщення, 
проходи. Контролює роботу застосовуваних механізмів. Проводить технічне 
обслуговування устаткування, налагоджує механізми та устаткування й усуває 
дрібні несправності

КП "ОДМСОК "ПЕРЛИНА 
ДОНЕЧЧИНИ" 4 242,00

Приймає кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівникові, передає її, 
згідно з прийнятим рішенням, до структурних підрозділів. Веде діловодство, 
виконує різні операції із застосуванням комп'ютерної техніки, призначеної для 
збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень. 
Приймає документи і особисті заяви на підпис керівником підприємства. За 
дорученням керівника складає листи, запити, готує відповіді. 



КЗ ДНЗ №25 "ДЮЙМОВОЧКА" Практичний психолог

МП "ФОРТУНА"

ТОВ "ВО СЗВІ" Штукатур

ТОВ "МЕГАПОЛІС" адміністратор

ТОВ "СЛАВЕНЕРГОПРОМ" бухгалтер

ТОВ "ОКОШКО" бухгалтер

бухгалтер

ТОВ "ВО СЗВІ"

ТОВ "РУССОЛЬ-УКРАЇНА" вантажник

4 175,00

Робота на 0,5 ставки. Вміння проводити діагностичну корекційну просвітницьку 
роботу з дітьми, батьками, педагогами. Ведення документації з психологічної 
служби, складання конспектів занять, знання методик. Режим роботи з 8:00 до 
12:00.

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів 4 175,00

Проводить діагностику і профілактичний огляд автотранспортних засобів, 
виявляючи дефекти. Вибраковує деталі після розбирання та мийки, проводить 
при необхідності слюсарну обробку деталей, статичне балансування деталей і 
вузлів. Виконує роботи з розбирання, ремонту і складання вузлів і механізмів 
автотранспортних засобів. Виконує роботи з установлення, регулювання та 
заміни запасних частин, агрегатів та обладнання згідно оформленого 
замовлення-наряду. Усуває виявлені в ході діагностики дефекти та 
несправнос

КП "СЛОВ`ЯНСЬКЕ 
ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ" 
СЛОВ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Слюсар з ремонту колісних 
транспортних засобів 5 600,00

Обслуговування і ремонт рухомого складу тролейбусного парку. Режим 
роботи: з 7-00 до 15-45 або день (з 7-00 до 19-00) - ніч (з 19-00 до 7-00) - 48 
годин відпочинку.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 
ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Спеціаліст державної служби 
(місцевого самоврядування) 9 569,00

Головний спеціаліст відділу з питань призначення пенсій. Проведення 
перевірок пенсійних справ на відповідність прийнятого рішення про 
призначення (перерахунок) пенсій, складання звітності. Надання практичної, 
консультативної та методичної допомоги підвідомчим управлінням з питань 
призначення (перерахунку) пенсій. Прийом на роботу після проходження 
конкурсного відбору.

5 500,00
Виконання штукатурних робіт, які потребують якісного оброблення. Виконує 
пофарбування поверхонь.

4 175,00

Забезпечує роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів. 
Створює для них комфортні умови. Консультує відвідувачів з питань наявних 
послуг. Вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій. 
Працює у програмі Excel, з електронною поштою.
Режим роботи: добу працювати, три доби відпочинок. 
Телефон для довідок: 0990190899.

6 000,00

Працювати у матеріальному відділі. Обробка первинної документації, 
списання сировини та матеріалів, розрахунки з постачальниками, калькуляція. 
Знання програми 1-С. Бухгалтерія.

7 000,00

Оформлення первинної документації. Нарахування заробітної плати, ведення 
бухгалтерського обліку. Знання програми 1-С. Бухгалтерія, Парус. Попередньо 
телефонувати: 0502671981.

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ 
ПІДРОЗДІЛ КОМУНАЛЬНОЇ 
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ 
УСТАНОВИ "МІСЬКИЙ НАРКОЛОГ 6 200,00

Нарахування заробітної плати, лікарняних, підготовка та здача звіту 1-ДФ. 
Працювати у програмі 1С. Бухгалтерія (Парус). Без вимог до стажу роботи.

вакуум-пресувальник 
керамічної маси та заготовок 7 000,00

Вакуумування маси і витяжка заготовок на вакуум-пресах. Безперервне 
завантаження вакуум-преса масою і спостереження за його роботою і 
приладами. Відрізка заготовок заданого розміру. Частка вакуум-камери і 
перфорованих решіток. 

10 000,00

Навантаження, розвантаження, перенесення мішків з сіллю вагою 50 кг. 
Режим роботи: день (з 7:00 до 19:00) - ніч (з 19:00 до 7:00) - 48 годин 
відпочинку.



вантажник

КЗ ДНЗ №25 "ДЮЙМОВОЧКА" вихователь

водій автотранспортних засобів

ТОВ "СЛАВКОМТРАНС" водій автотранспортних засобів

водій автотранспортних засобів

КП "СЕРВІСКОМУНЕНЕРГО" головний бухгалтер

ТОВ "ВО СЗВІ" головний економіст

ПАТ "СМЗ" головний конструктор

ФОП ЛУКАШЕВСЬКА АЛІНА 
ОЛЕКСАНДРІВНА 4 175,00

Розвантажувати, переносити внутрішньоскладський вантаж. Працювати у 
відділенні "Нової Пошти" за адресою: вулиця Ювілейна, 36 А. 
Попередньо телефонувати: 0504195938 Михайло.

4 175,00

Робота на 0,9 ставки. Планування, організація та проведення педагогічної 
роботи з дітьми, спрямованої на розвиток особистості дитини. Здійснення 
навчально-виховного, розвиваючого процесу, дотримання режиму дня. 
Організація спілкування, ігор, художньої творчості, педагогічних занять з 
дітьми Несе повну відповідальність за охорону життя і здоров'я, за виховання і 
навчання дітей своєї вікової групи.  

ФОП ШЕВЧЕНКО ЄВГЕН 
ГЕННАДІЙОВИЧ 6 000,00

Працювати на автомобілі марки ГАЗ-54. Перевозити вантажі по території 
підприємства. Слідкувати за технічним станом автомобіля. Економно 
використовувати мастильно-паливні матеріали. 
Телефонувати: 0500750005 Євгеній. 

6 400,00

Керує автомобілями усіх типів та марок, віднесених до категорій транспортних 
засобів "Е" або "С" вантажопідйомністю вище 3,5 тон, буксирує причепи вагою 
вище 750 кг. Бере участь у вантажно-розвантажувальному процесі. 
Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу, виконує роботу 
з щоденного технічного обслуговування. Мати досвід роботи на тягачах 
вантажопідйомністю понад 20 тон з перевезення сипучих будівельних 
матеріалів, досвід роботи на автомобілях іноземного виробництва.

ФОП ЧАЛИЙ МИКОЛА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 6 000,00

Вільно керувати автотранспортними засобами. стежити за технічним станом 
автомобіля, економно використовувати пальне. Перевезення овочів та 
фруктів на вантажному автомобілі "Газель" по Донецькій області. Приймати 
участь у завантажувально-вивантажувальних роботах.
Попередньо телефонувати: 0506652917.

15 000,00

Організація і ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві. 
Підготовка, здача звітності. Аналіз договорних умов щодо господарських 
операцій з метою правильного документального оформлення та відображення 
в обліку. Робота з Клієнт-банком, програмою Orion. 

10 000,00

Розробляє і організовує впровадження заходів щодо підвищення 
продуктивності, ефективності та рентабельності виробництва, якості продукції, 
зниження собівартості, забезпечення продуктивності праці, досягнення 
ефективних результатів за умов раціоналізації витрат матеріальних, трудових 
і фінансових ресурсів.

12 100,00

Заступник. Керує створенням нових і модернізацією конструкцій виробів 
(комплексів, машин, апаратів, приладів, механізмів) діючого виробництва, 
забезпечуючи їх високий технічний рівень, конкурентно- і 
патентоспроможність, відповідність сучасним досягненням науки і техніки, 
вимогам технічної естетики і найбільш економічної технології виробництва. 
Вживає заходи по прискоренню освоєння у виробництві перспективних 
конструкторських розробок, новітніх матеріалів, широкому впровадженню 
науково-технічних досягнень.



ПАТ "СМЗ" довбальник

ПАТ "СМЗ"

ТОВ "РУССОЛЬ-УКРАЇНА"

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

ПАТ "СМЗ"

ПАТ "СМЗ"

7 200,00

Забезпечує ведення технічного паспорту енергетичного господарства 
підприємства. Обробляє на довбальних верстатах складні деталі за 11 - 13 -м 
квалітетами ( 4- 5 -м класами точності) з застосуванням нормального 
різального інструменту і універсальних пристроїв, а також складні деталі за 7-
10 - м квалітетами (2-3 - м класами точності) з застосуванням мірильного 
різального інструменту і спеціальних пристроїв. Установлює деталі з 
вивірянням їх в двох площинах.

електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування 6 000,00

Виконує нескладні роботи на відомчих електропідстанціях, трансформаторних 
електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги оперативних 
перемикань у електромережі. Регулює навантаження електроустаткування, 
встановленого на обслуговуваній дільниці. Ремонтує, заряджає і встановлює 
вибухобезпечну арматуру. Обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою 
понад 1000 В. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки 
потужністю понад 50 кВт. Виконує такелажні операції із застосуванням кранів. 

електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування 6 000,00

Обслуговування та ремонт електроустаткування підприємства. Монтує і 
ремонтує розподільні коробки клемників, запобіжних щитків та освітлювальної 
арматури, очищає і продуває стисненим повітрям електроустаткування з 
частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Наявність 3 
групи допуску безпеки. Режим роботи: день-ніч-48 годин відпочинку.

електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування 6 047,00

Розбирає, здійснює капітальний ремонт електроустаткування будь-якого 
призначення, всіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера більш 
високої кваліфікації. Регулює та перевіряє апаратуру і прилади 
електроприводів після ремонту. Ремонтує підсилювачі, прилади світлової та 
звукової сигналізації, контролери, пости керування, магнітні станції. 
Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами 
вмикання. 

електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування 6 000,00

Виконує нескладні роботи на відомчих електропідстанціях, трансформаторних 
електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги оперативних 
перемикань у електромережі. Регулює навантаження електроустаткування, 
встановленого на обслуговуваній дільниці. Ремонтує, заряджає і встановлює 
вибухобезпечну арматуру. Обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою 
понад 1000 В. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки 
потужністю понад 50 кВт. Виконує такелажні операції із застосуванням кранів. 

електромонтер з ремонту та 
обслуговування 
електроустаткування 6 000,00

Виконує нескладні роботи на відомчих електропідстанціях, трансформаторних 
електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги оперативних 
перемикань у електромережі. Регулює навантаження електроустаткування, 
встановленого на обслуговуваній дільниці. Ремонтує, заряджає і встановлює 
вибухобезпечну арматуру. Обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою 
понад 1000 В. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки 
потужністю понад 50 кВт. Виконує такелажні операції із застосуванням кранів. 



заступник директора

ПАТ "СМЗ" зуборізальник

ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ РІТЕЙЛ" касир торговельного залу

КЗ ДНЗ №25 "ДЮЙМОВОЧКА" керівник музичний

ПАТ "СМЗ" комплектувальник

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

ТОВ "СЛАВЕНЕРГОПРОМ"

ПАТ "СМЗ" майстер

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ"

електромонтер-лінійник з 
монтажу повітряних ліній 
високої напруги й контактної 
ме-режі 6 191,00

Здійснює ремонт, монтаж  і технічне обслуговування ліній електропередач 
напругою до 35 кВ, засобів ізоляції  і грозозахисту із застосуванням засобів 
механізації, технічне обслуговування ліній електропередач всіх напруг, 
заземлюючих спусків, контурів заземлення. Оформляє результати обстеження 
і складає технічну документацію. Здійснює верхову перевірку високовольтних 
ліній електропередачі з вийманням проводів і тросів із затискачів з детальною 
перевіркою підвісної та натяжної арматури. 

КП "ОДМСОК "ПЕРЛИНА 
ДОНЕЧЧИНИ" 8 232,00

Заступник директора з  господарської частини. Керує господарською 
діяльністю комплексу, роботою з благоустрою, озеленення і прибирання 
території комплексу.

10 000,00

Робота на верстатах ДІП 200, ДІП 300, ДІП 400, ДІП 500, ДІП 600. Нарізає 
зовнішні та внутрішні зуби циліндричних та конічних шестерень, зубчастих 
коліс за 8-9 ступенями точності методом фрезерування, довбання, копіювання 
та обкатування на однотипних зуборізних верстатах з самостійним 
підналагодженням їх. Нарізає зуби шестерень на спеціалізованих 
напівавтоматичних або автоматичних верстатах, які прилаштовані та 
налагоджені для оброблення визначених деталей. 

5 000,00

Оформлення і заправка касових стрічок, внесення інформації про відібраний 
клієнтом товар в електронну систему обліку, прийом грошей, видача здачі і 
чеку. перевірка наявності штрихового коду, ведення касового журналу, 
складання касової звітності.

5 850,00

Знання методик з музичного виховання, складання конспектів музичних 
занять, сценаріїв свят та розваг, гра на фортепіано. Знання державної мови, 
наявність попереднього медичного огляду. Режим роботи з 08.00 до 15.12. 
Працювати на 1.5 ставки. Бажано мати стаж роботи.

6 100,00

Комплектує в партію готову продукцію за ґатунками, лінійними розмірами, 
кресленнями, з використанням даних технічного контролю. 

контролер водопровідного 
господарства 4 175,00

Контроль і зняття показань витратомірів і ротаційних лічильників, 
пломбування лічильників. Усунення дрібних несправностей у роботі 
контрольно-вимірювальних приладів. Проведення розрахунків з абонентами 
за використану воду згідно з чинними тарифами і контроль за правильною і 
своєчасною платою за воду. Подання звітів з результатами про проведену 
перевірку в абонентський відділ. 

лаборант електромеханічних 
випробовувань та вимірювань 7 000,00

Проведення іспитів високовольтного обладнання. Мати допуск 1000 В. 
Можливе навчання на робочому місці. 

8 100,00

Робота в інструментальному цеху. Забезпечення виконання виробничих 
завдань, ритмічного випуску продукції високої якості, запобігання браку і 
підвищення якості виробів. Організація поточного виробничого планування, 
облік, складання і своєчасне подання звітності про виробничу діяльність 
дільниці, забезпечення технічно правильної експлуатації устаткування та 
інших основних засобів і виконання графіків їх ремонту.



ТОВ "ВО СЗВІ" майстер дільниці

менеджер (управитель) із збуту

ТОВ "ВО СЗВІ"

ТОВ "СИНЕРГІЯ - БТ" муляр

ТОВ "РУССОЛЬ-УКРАЇНА"

ТОВ "СЕТЗ"

ТОВ "ВО СЗВІ"

6 000,00

Здійснює згідно з чинними законодавчими і нормативними актами, які 
регулюють виробничо-господарську діяльність підприємства, керівництво 
виробничою дільницею. Організовує впровадження передових методів і 
прийомів праці, установлює і своєчасно доводить виробничі завдання 
працівникам дільниці відповідно до затверджених планів і графіків 
виробництва.

СЛОВ'ЯНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ПО 
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ

майстер з експлуатації 
устаткування газових об'єктів 5 600,00

Майстер з експлуатації та ремонту газового устаткування служби з 
експлуатації внутрішньо будинкового обладнання забезпечує керівництво та 
контроль за виконанням планово технічного обслуговування газового ремонту, 
робіт в майстерні, виконує роботи по первинному та повторному пуску газу, 
проводить поточні та позапланові інструкції, контроль якості проведення ВТВ 
та заявочного ремонту. Забезпечує виконання робіт інструментами, 
матеріалами і засобами індивідуального захисту..

ФОП ВОРОБЙОВ ФЕДІР 
МИКОЛАЙОВИЧ 4 175,00

Менеджер із продажу металопластикових вікон та дверей. 
Попередньо телефонувати: 0955243277. 

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ 
М'ЯСОПРОДУКТІВ"

менеджер (управитель) з 
постачання 10 000,00

Організація матеріально-технічного забезпечення. Укладання договорів з 
постачальниками та контроль за їх виконанням. Знання вимог до складання й 
оформлення документації на відпустку матеріально-технічних цінностей 
підрозділам підприємства. 

монтажник систем вентиляції, 
кондиціювання повітря, 
пневмотранспорту й аспірації 4 700,00

Виготовлення деталей вентиляційних систем, виконання монтажних робіт. 
Дотримання правил охорони праці.

6 665,00
Виконання робіт при укладанні та ремонті  кам'яних конструкцій, будівель, 
промислових споруджень.

налагоджувальник автоматів і 
напівавтоматів 10 000,00

Налагоджування термопластавтоматів, заміна та ремонт прес-форми. Графік 
роботи: день (з 7.00 до 19.00) - ніч (з 19.00 до 7.00) - 48 годин відпочинку. 

намотувальник котушок 
трансформаторів 5 525,00

Намотує циліндричні багатошарові котушки з проводу круглого перетину 
трансформаторів першого та другого габаритів. Знає, розуміє і застосовує 
діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності. Знає і виконує 
вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, 
дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

начальник відділу технічного 
контролю 6 500,00

Організовує проведення робіт з контролю якості продукції, що виробляє 
підприємство, виконання робіт відповідно до вимог стандартів і технічних 
умов, які затверджено зразками і технічною документацією, умовами поставок 
і договорів, а також з укріплення виробничої дисципліни, забезпечення 
виробництва якісною і конкурентоспроможною продукцією. Бере участь у 
плануванні підвищення якості продукції, які відповідають за своїми техніко-
економічними показниками рівню розвитку науки і техніки, потребам ринку.



начальник юридичного відділу

обвалювальник тушок птиці

обвалювальник тушок птиці

оператор комп'ютерного набору

оператор поштового зв'язку

оператор поштового зв'язку

ПП "СБ "ТИТАН-1" охоронник

ТОВ "МЕГАПОЛІС" покоївка

ТОВ "СИНЕРГІЯ - БТ"

ТОВ "ВО СЗВІ" програміст системний

ДОНЕЦЬКА ДИРЕКЦІЯ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРПОШТА" 10 101,00

Представництво та захист інтересів Товариства у судах, відділах виконавчої 
служби при виконанні судових рішень. Претензійно-позовна робота. 
Юридичне супроводження діяльності підприємства, консультації структурних 
підрозділів з правових питань. Робота з виконавчими, контролюючими, 
правоохоронними органами. Супровід перевірок, запитів та інших заходів 
контролюючих, перевіряючих та правоохоронних органів. 

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ 
М'ЯСОПРОДУКТІВ" 10 000,00

Обвалювати тушки птиці всіх видів; розділяти вручну або на стрічкових пилках 
тушки птиці. Дотримуватись правил охорони праці. Можливе навчання на 
робочому місці.

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КОМБІНАТ 
М'ЯСОПРОДУКТІВ" 10 000,00

Обвалювати тушки птиці всіх видів; розділяти вручну або на стрічкових пилках 
тушки птиці. Дотримуватись правил охорони праці. Можливе навчання на 
робочому місці.

ФОП ЛУКАШЕВСЬКА АЛІНА 
ОЛЕКСАНДРІВНА 4 175,00

Виконувати операції з базами даних на комп'ютерному устаткуванні. Знання 
програм Word, Exel. Працювати у відділенні "Нової Пошти" за адресою: вулиця 
Ювілейна, 36 А. 
Попередньо телефонувати: 0504195938 Михайло.

ДОНЕЦЬКА ДИРЕКЦІЯ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРПОШТА" 4 800,00

Спілкування з відвідувачами, презентація послуг пошти. Бути готовим до 
вирішення нестандартних запитів клієнтів Укрпошти. Надання поштових та 
фінансових послуг населенню: приймання платежів, приймання та виплата 
грошових переказів, пенсій, соціальних допомог. Впевнений користувач ПК.

ДОНЕЦЬКА ДИРЕКЦІЯ 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"УКРПОШТА" 4 800,00

Спілкування з відвідувачами, презентація послуг пошти. Бути готовим до 
вирішення нестандартних запитів клієнтів Укрпошти. Надання поштових та 
фінансових послуг населенню: приймання платежів, приймання та виплата 
грошових переказів, пенсій, соціальних допомог. Впевнений користувач ПК.

5 500,00

Охорона об'єктів по м. Краматорськ. Відпрацювання сигналу "Тривога" 
об'єктів, підключених до пульту центрального сигнального. Відсутність 
судимості. Режим роботи: день-ніч-48 годин відпочинку (з 07-00 до 18-00 та з 
18-00 до 07-00). 

4 175,00

Здійснює поточне і генеральне прибирання номерів і закріплених за нею 
приміщень загального користування згідно з прийнятою технологією і 
періодичністю.
Режим роботи: 1 добу працювати з 8-00 до 8-00, 3 доби вихідні.
Для уточнення інформації по вакансіям: 0990190899 - адміністратор.

покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель із 
штучних матеріалів 6 664,92

Покривання трьох і чотирьох схилах, шатрових, мансардних і вальмових, Т- і 
Г-подібних у плані дахів рулонними матеріалами з оброблянням звисів. 
Покривання трьох і чотирьох схилих, шатрових, мансардних і вальмових, Т- і 
Г-подібних у плані дахів азбестоцементними листами або плитками 
(шифером) черепицею. Обробляння гребенів, ребер і дахових вікон штучними 
матеріалами. Ґрунтування основ.  

7 000,00

Здійснює інсталяцію, налаштування і оптимізацію системного програмного 
забезпечення і освоєння прикладних програмних засобів. Здійснює 
оптимізацію дискового простору комп'ютерів. Бере участь в адмініструванні 
локальної обчислювальної мережі підприємства.



птахівник

ПАТ "СМЗ"

КЗОЗ "ОКПЛ М. СЛОВ'ЯНСЬК"

ПАТ "СМЗ" розмітник

ФОП ДМИТРОВА НАТАЛІЯ 
ЮРІЇВНА

продавець непродовольчих 
товарів 4 175,00

Продаж товарів побутової хімії, косметичних та галантерейних товарів. 
Консультування покупців, проведення розрахунків за допомогою касових 
апаратів, участь в проведенні інвентарізацій. Матеріальна відповідальність. 
Звертатись за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна 3, магазин "Коробейник" 
або за телефоном 050 851 53 51 (Тетяна Володимирівна). 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 
"ИСТОЧНИК"

продавець продовольчих 
товарів 4 175,00

Брати участь в отриманні та підготовці товарів до продажу і перевіряти 
найменування, кількість, ціни, стан упаковки. Оформляти вітрини, вивчати 
запити покупців. 
Доставка на роботу транспортом підприємства.

ТОВ "ПТАХОФАБРИКА 
"СЛОВ'ЯНСЬКА" 4 826,00

Знає та застосовує у діяльності: правила догляду та утримання птиці; ознаки її 
захворювання; основні зооветеринарні та санітарні вимоги до умов 
вирощування птиці;правила сортування, маркування та упаковування яєць; 
склад дезінфікуючих розчинів; правила і норми охорони праці, виробничої 
санітарії та протипожежного захисту.

різальник на пилах, ножівках та 
верстатах 5 850,00

Відрізає та розрізає на  верстатах, ножівках та пилах різних типів заготовки 
деталей з сортового металу різного профілю пакетом або поштучно. Розмічає 
за кресленнями складні деталі з профільного металу. Налагоджує верстати.

робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту 
будинків 4 175,00

Здійснює технічне обслуговування і ремонт будинків і споруд закладу з 
виконанням усіх видів ремонтно-будівельних робіт (бетонних, штукатурних, 
малярних, шпалерних, теслярських, столярних).  Виконує роботи з технічного 
обслуговування і ремонту систем центрального опалення, водопостачання, 
каналізації, газопостачання, водостоків, вентиляції, кондиціювання повітря, 
електричних мереж та іншого обладнання з виконанням слюсарних і паяльних 
робіт.

СЛОВ'ЯНСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 
СТУПЕНІВ №9 СЛОВ'ЯНСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

робітник з комплексного 
обслуговування й ремонту 
будинків 4 175,00

Технологічний процес обслуговування будівель і прилеглої до 
загальноосвітнього навчального закладу території передбачає виконання 
таких робіт: ремонтно-будівельні; з технічного обслуговування і ремонту 
систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, водостоків; 
усунення пошкоджень та несправностей за заявками працівників 
загальноосвітнього навчального закладу.

6 600,00

Розмічає на підлозі, стелажах, та на плиті деталі, вузли, металеві моделі, 
відливки, штампи, пристрої, інструменти та металоконструкції під оброблення 
за 11 - 12-м квалітетами (4 - 5-м класом точності) з вивірянням та 
установленням на підкладках, клинах, домкратах.  Визначає ступінь 
придатності деталей для подальшого оброблення за наявності відхилень від 
основних форм та розмірів.  Креслить розверткові креслення нескладних 
деталей та виконує прості геометричні побудови для розмічання.



ПАТ "СМЗ" розмітник

ПАТ "СМЗ" свердлувальник

ПАТ "СМЗ" свердлувальник

ТОВ "СЛАВЕНЕРГОПРОМ" секретар

сестра медична

КЗОЗ "ОКПЛ М. СЛОВ'ЯНСЬК" сестра медична

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

ТОВ "ВО СЗВІ"

6 600,00

Розмічає на підлозі, стелажах, та на плиті деталі, вузли, металеві моделі, 
відливки, штампи, пристрої, інструменти та металоконструкції під оброблення 
за 11 - 12-м квалітетами (4 - 5-м класом точності) з вивірянням та 
установленням на підкладках, клинах, домкратах.  Визначає ступінь 
придатності деталей для подальшого оброблення за наявності відхилень від 
основних форм та розмірів.  Креслить розверткові креслення нескладних 
деталей та виконує прості геометричні побудови для розмічання.

12 500,00

Установлює і кріпить складні деталі на косинцях, призмах, домкратах та 
прокладках з вивірянням в двох і більше площинах. Свердлить отвори під 
різними кутами і в різних площинах. Свердлить отвори в різних деталях для 
нарізання різьби. Нарізає різьби з діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм.

12 500,00

Установлює і кріпить складні деталі на косинцях, призмах, домкратах та 
прокладках з вивірянням в двох і більше площинах. Свердлить отвори під 
різними кутами і в різних площинах. Свердлить отвори в різних деталях для 
нарізання різьби. Нарізає різьби з діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм.

6 000,00

Приймає кореспонденцію, яка надходить на ім'я керівника, здійснює її 
систематизацію, відповідно до прийнятого на підприємстві порядку і передає 
після її розгляду керівником до підрозділів або конкретним виконавцям для 
використання в процесі їх роботи або підготовки відповіді. Передає та 
приймає інформацію за допомогою приймально-передавальних пристроїв 
(телекс, факс, телефакс тощо). 
Обов'язкове знання англійської мови.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗДО №1 
"ДЗВІНОЧОК" 4 175,00

Працювати на 0.5 ставки. Контролює стан здоров’я дітей. Щоденно оглядає 
дітей для виявлення ознак захворювання. Контролює безпечність та якість 
продуктів харчування. Складає меню. 

4 175,00

Сестра медична палатна.  Надання допомоги хворим на розлади психіки. 
Здійснення лікувально-діагностичних процедур по лікарським призначенням; 
надання першої медичної допомоги; забезпечення роботи процедурного 
кабінету і наявності необхідних матеріалів, тобто регулярна перевірка 
наявності інструментів, перев’язувального матеріалу, лікарських засобів, 
консервованої крові та кровозамінників. 

слюсар аварійно-відбудовних 
робіт 6 544,00

Ліквідовувати аварії та пошкодження на трубопроводах, запірної арматури, 
здійснювати профілактичне промивання на каналізаційних колекторах згідно 
графіку; монтажні роботи по технологічному трубопроводу, виїзд з аварійними 
бригадами, піднесення та укладання труб і фасованих частин, конопатка і 
закладання стиків.

слюсар з експлуатації та 
ремонту газового устаткування 5 000,00

Виконання слюсарних робот і обслуговування, регулювання і ремонт 
газопроводів. Виконання монтажних робот, пуск газу і ремонт всіх видів 
газообладнання, котелень.



ТОВ "СЕТЗ" слюсар-ремонтник Збірка вузлів агрегатів, ремонт, налагодження  обладнання.

ТОВ "ВО СЗВІ" слюсар-ремонтник

ПАТ "СМЗ" слюсар-ремонтник

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ" слюсар-ремонтник

ПАТ "СМЗ" слюсар-ремонтник

ПАТ "СМЗ" слюсар-ремонтник

ПАТ "СМЗ" слюсар-ремонтник

ТОВ "ВО СЗВІ" слюсар-сантехнік

ТОВ "ВО СЗВІ" слюсар-сантехнік

соціальний робітник

спеціаліст-юрисконсульт

КП "СЛОВ`ЯНСЬКЕ 
ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ" 
СЛОВ`ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування 5 600,00

Обслуговування та ремонт електроустаткування тролейбусного парку. 
Повинен знати принцип роботи електромашин, електроприладів і 
електроапаратів промислового електроустаткування , які обслуговує;  правила 
вмикання і вимикання електричних машин і приладів. Режим роботи: з 7:00 до 
15:45 або день-ніч-48 годин відпочинку. Наявність 3 групи допуску з 
електробезпеки.

5 486,00

5 950,00

Здійснювати ремонт металоконструкцій, складних вузлів та механізмів. 
Монтаж, налагодження устаткування. Виконання такелажних робіт з 
застосуванням підйомно-транспортних механізмів.  

6 000,00

Промиває, чистить, змащує деталі. Виконує роботи із застосуванням 
пневматичних, електричних інструментів і верстатні. Здійснює шабрування 
деталей за допомогою механізованого інструменту. Виготовляє прості 
пристосування для ремонту і складання.

6 544,00

Здійснює слюсарні роботи з ремонту обладнання та його вузлів; збір, 
налагодження, монтаж, випробування, регулювання обладнання та агрегатів, 
виявляє характер пошкодження трубопроводів, запірної арматури. Здійснює 
перевірку дії та регулювання запірної арматури.

6 000,00

Промиває, чистить, змащує деталі. Виконує роботи із застосуванням 
пневматичних, електричних інструментів і верстатні. Здійснює шабрування 
деталей за допомогою механізованого інструменту. Виготовляє прості 
пристосування для ремонту і складання.

6 000,00

Промиває, чистить, змащує деталі. Виконує роботи із застосуванням 
пневматичних, електричних інструментів і верстатні. Здійснює шабрування 
деталей за допомогою механізованого інструменту. Виготовляє прості 
пристосування для ремонту і складання.

6 000,00

Промиває, чистить, змащує деталі. Виконує роботи із застосуванням 
пневматичних, електричних інструментів і верстатні. Здійснює шабрування 
деталей за допомогою механізованого інструменту. Виготовляє прості 
пристосування для ремонту і складання.

4 175,00

Збирання та розбирання деталей та вузлів санітарно-технічного устаткування. 
Прокладання трубопроводів різного призначення та їх випробування. 
Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. 

4 175,00

Збирання та розбирання деталей та вузлів санітарно-технічного устаткування. 
Прокладання трубопроводів різного призначення та їх випробування. 
Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку. 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СЛОВ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ 4 175,00

Надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних життєвих 
обставинах. Допомога одиноким громадянам похилого віку у веденні 
домашнього господарства; прибирання приміщення, збирання врожаю, 
внесення комунальних платежів, готування їжі. Звертатись за адресою вул. 
Михайла Петренко, 17 (Піонерська), 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 
ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 9 569,00

Головний спеціаліст-юрисконсульт. Запобігання фактам незаконного, 
неефективного та нецільового використання пенсійних коштів, ведення 
претензійно-позовної роботи, участь у підготовці, укладенні та контролі за 
виконанням договорів, що укладаються головним управлінням, їх реєстрація 
та облік. Прийом на роботу після проходження конкурсного відбору.



ТОВ "ВО СЗВІ"

ПАТ "СМЗ" стропальник

ПАТ "СМЗ" стругальник

ПАТ "СМЗ" токар

ТОВ "ВО СЗВІ" токар

ПАТ "СМЗ" токар

ПАТ "СМЗ" токар

ставильник-вибірник 
фарфорових, фаянсових та 
керамічних виробів на 
вагонетках 7 800,00

Встановлення і виймання ізоляторів на вагонетки і в пічні агрегати. 
Дотримання правил охорони праці. Графік роботи: 2 дні працювати, 2 дні 
вихідні, тривалість зміни 11 годин.

6 000,00

Мати поняття про будову крану, який він обслуговує та знати його 
вантажопідіймальність, стропальники, які обслуговують стрілові самохідні 
крани, повинні вміти визначати їх вантажопідіймальність.

10 000,00

Стругає на поздовжньо - і поперечно-стругальних верстатах різні типи деталей 
з декількома переходами за 8-11-м квалітетами з застосуванням нормального 
різального інструменту і універсальних пристроїв, а також методом 
сполученого плазмово-механічного оброблення. Стругає деталі за 8-10-м 
квалітетами з застосуванням мірного різального інструменту і спеціальних 
пристроїв. Керує та стежить за роботою поздовжньо-стругальних багато 
супортних верстатів з довжиною столу понад 800 мм.

10 000,00

Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм 
та довжиною до 200 мм. Виконує токарні роботи методом суміщеного 
плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря вищої кваліфікації. 
Нарізає зовнішню і внутрішню одно західну трикутну, прямокутну та 
трапецеїдальну різьбу різцем. Нарізає різьби вихровими головками. Керує 
токарно - центровими верстатами з висотою центрів 2000 мм та вище, що 
мають більше трьох супортів. Керує підіймально-транспортним устаткуванням 
з підлоги.

5 000,00
Підготовка токарного верстата до роботи. Здійснення токарних робіт, контроль 
якості виробів, що виготовляються.

10 000,00

Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм 
та довжиною до 200 мм. Виконує токарні роботи методом суміщеного 
плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря вищої кваліфікації. 
Нарізає зовнішню і внутрішню одно західну трикутну, прямокутну та 
трапецеїдальну різьбу різцем. Нарізає різьби вихровими головками. Керує 
токарно - центровими верстатами з висотою центрів 2000 мм та вище, що 
мають більше трьох супортів. Керує підіймально-транспортним устаткуванням 
з підлоги.

10 000,00

Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм 
та довжиною до 200 мм. Виконує токарні роботи методом суміщеного 
плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря вищої кваліфікації. 
Нарізає зовнішню і внутрішню одно західну трикутну, прямокутну та 
трапецеїдальну різьбу різцем. Нарізає різьби вихровими головками. Керує 
токарно - центровими верстатами з висотою центрів 2000 мм та вище, що 
мають більше трьох супортів. Керує підіймально-транспортним устаткуванням 
з підлоги.



ПАТ "СМЗ" токар

ПРАТ "БЕТОНМАШ" токар-карусельник

ПРАТ "БЕТОНМАШ" токар-карусельник

ПРАТ "БЕТОНМАШ" токар-розточувальник

ПАТ "СМЗ" токар-розточувальник

ПРАТ "БЕТОНМАШ" токар-розточувальник

ПРАТ "БЕТОНМАШ" токар-розточувальник

тракторист

тракторист

ТОВ "ЛДЦ-ФАРМ" фармацевт

ТОВ "ВО СЗВІ" фрезерувальник

10 000,00

Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм 
та довжиною до 200 мм. Виконує токарні роботи методом суміщеного 
плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря вищої кваліфікації. 
Нарізає зовнішню і внутрішню одно західну трикутну, прямокутну та 
трапецеїдальну різьбу різцем. Нарізає різьби вихровими головками. Керує 
токарно - центровими верстатами з висотою центрів 2000 мм та вище, що 
мають більше трьох супортів. Керує підіймально-транспортним устаткуванням 
з підлоги.

12 000,00
Нарізання різьб різного профілю та шагу, токарна обробка великогабаритних 
виробів та вузлів. 

12 000,00
Нарізання різьб різного профілю та шагу, токарна обробка великогабаритних 
виробів та вузлів. 

12 000,00

Виконує токарне оброблення  деталей, токарно-розточувальні роботи на 
розточувальних верстатах. Дотримання правил охорони праці. Можливо 
навчання на робочому місці.

10 000,00

Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм 
та довжиною до 200 мм. Виконує токарно-розточувальні роботи методом 
суміщеного плазмово-механічного оброблення під керівництвом токаря вищої 
кваліфікації. Нарізає зовнішню і внутрішню одно західну трикутну, прямокутну 
та трапецеїдальну різьбу різцем. Нарізає різьби вихровими головками. Керує 
токарно-центровими верстатами з висотою центрів 2000 мм та вище, що 
мають більше трьох супортів. Керує підіймально-транспортним устаткуванням. 

12 000,00

Виконує токарне оброблення  деталей, токарно-розточувальні роботи на 
розточувальних верстатах. Дотримання правил охорони праці. Можливо 
навчання на робочому місці.

12 000,00

Виконує токарне оброблення  деталей, токарно-розточувальні роботи на 
розточувальних верстатах. Дотримання правил охорони праці. Можливо 
навчання на робочому місці.

ТОВ "ПТАХОФАБРИКА 
"СЛОВ'ЯНСЬКА" 4 826,00

Управляти трактором при транспортуванні вантажів, механізмів, 
металоконструкцій з використанням причепного обладнання. 
Обов'язково мати посвідчення. 

КП СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
"БЛАГОУСТРІЙ" 8 500,00

Керувати трактором при транспортуванні вантажів, механізмів, 
металоконструкцій з використанням причепного та навісного обладнання. 
Слідкувати за технічним станом трактора, заправляти трактор, виконувати 
роботи пов'язані з своєчасною підготовкою до роботи обладнання і робочого 
місця, утримання в належному стані, ведення документації та інше.

4 900,00
Відпуск медикаментів пацієнтам, прийом товару, відстежування за термінами і 
правильністю зберігання виробів медичного призначення.

5 000,00

Фрезерування зовнішніх та внутрішніх поверхонь, штампов, прес-форм, 
матриць складної конфігурації. Робота на вертикальному фрезерному 
верстаті 6Р12, 6Т12-1, горизонтальному фрезерному верстаті 6Н80.



ПАТ "СМЗ" фрезерувальник 12 500,00

Фрезерує деталі середньої складності та інструмент за 8-11 квалітетами на 
однотипних горизонтальних і вертикальних універсальних фрезерних 
верстатах, на простих поздовжньо-фрезерних, копіювальних і шпонкових 
верстатах із застосуванням нормального різального інструменту й 
універсальних пристроїв. Установлює послідовність оброблення режимів 
різання за технологічною картою. Обробляє прямокутні та радіусні зовнішні і 
внутрішні поверхні, уступи, пази, канавки, одно західні різьби і спіралі.
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