АКТУАЛЬНІ ВАКАНСІЇ ПО СЛОВ'ЯНСЬКУ ТА СЛОВ'ЯНСЬКОМУ РЕГІОНУ НА 10.09.2018
Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ДОНЕЦЬКИЙ НДІСЕ

Судовий експерт

5 000,00

ДОНЕЦЬКИЙ НДІСЕ

Судовий експерт

5 000,00

ДОНЕЦЬКИЙ НДІСЕ

Судовий експерт

5 000,00

ЄРЕСЬКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

монтажник устаткування зв'язку

5 000,00

КЗ ДНЗ № 20 "ТЕРЕМОК"

сестра медична

3 725,00

КЗ ДНЗ №30 "КАЗКА"

кухар

3 725,00

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЖЕК № 4"

Маляр

5 100,00

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЖЕК № 4"

Штукатур

5 100,00

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ" зберігач фондів
науковий співробітник (архівна справа,
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ" музеєзнавство)

КП "ВОДОЗНИЖЕННЯ"

водій автотранспортних засобів

3 725,00
3 725,00

Завдання та обов'язки
Здійснює проведення незалежної, кваліфікованої й об'єктивної судової
експертизи та експертних досліджень, орієнтованих на максимальне
використання досягнень науки і техніки, забезпечує їх повноту та наукову
обґрунтованість. Відповідно до чинного законодавства забезпечує правильність
оформлення документів під час проведення судових експертиз та складання
висновків.
Здійснює проведення незалежної, кваліфікованої й об'єктивної судової
експертизи та експертних досліджень, орієнтованих на максимальне
використання досягнень науки і техніки, забезпечує їх повноту та наукову
обґрунтованість. Відповідно до чинного законодавства забезпечує правильність
оформлення документів під час проведення судових експертиз та складання
висновків. Дотримується вимог щодо забезпечення конфіденційності інформації,
використаної в процесі дослідження, та вживає заходів щодо збереження
об'єктів
Здійснює проведення незалежної, кваліфікованої й об'єктивної судової
експертизи та експертних досліджень, орієнтованих на максимальне
використання досягнень науки і техніки, забезпечує їх повноту та наукову
обґрунтованість. Відповідно до чинного законодавства забезпечує правильність
оформлення документів під час проведення судових експертиз та складання
висновків.
Монтаж систем відеоспостереження та систем безпеки напругою 12 В.
Дотримання правил охорони праці.
Старша. Здійснює контроль за здоров'ям дітей, слідкує за дотриманням
санітарно-гігієнічних норм у приміщеннях та на території дошкільного
навчального закладу. Складає щоденне меню-розклад, контролює якість
харчування в дошкільному закладі.
Вміти готувати гарячі та холодні страви, знати організацію і технологію
приготування їжі, правила техніки безпеки, виробничої санітарії. Працювати з 630 до 15-30.
Виконання оздоблювальних робіт житлових будинків. Дотримання правил
охорони праці.
Виконання оздоблювальних робіт житлових будинків: підготовка поверхонь під
штукатурку, вирівнювання, насічка поверхні, кріплення штукатурних сіток,
драночних щитів, виготовлення з сухих розчинних сумішей розчину для
штукатурки.
Збереження та облік культурної спадщини, володіння державною мовою.
Матеріальна відповідальність. Можливе працевлаштування за кваліфікацією
архіваріус.
Робота у відділі сучасності, вивчення та пропаганда історії міста. Володіння
державною мовою.

Знати вимоги по експлуатації автомобілів, проводити технічне обслуговування і
3 763,00 ремонт автомобіля. Досвід керування транспортними засобами ГАЗ-53, ЗІЛ-130.

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

машиніст екскаватора

6 276,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

слюсар аварійно-відбудовних робіт

6 270,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

слюсар аварійно-відбудовних робіт

6 270,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

слюсар аварійно-відбудовних робіт

6 270,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

слюсар аварійно-відбудовних робіт

6 270,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

слюсар аварійно-відбудовних робіт

6 270,00

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗДО №3 "ЯБЛУНЬКА"

керівник музичний

3 725,00

ОПДЮТ

інженер з охорони праці

3 725,00

ПАТ "СМЗ"

довбальник

ПАТ "СМЗ"

зуборізальник

20 000,00

ПАТ "СМЗ"

зуборізальник

20 000,00

ПАТ "СМЗ"

розмітник

7 000,00

ПАТ "СМЗ"

розмітник

7 000,00

7 500,00

Керує екскаваторами одноковшовими, поздовжнього копання (траншейними,
каналокопальними, радіальними), ланцюговими та роторними або
планувальниками під час розробляння ґрунтів, копання траншей для підземних
комунікацій. Виконує щозмінний огляд, технічне обслуговування машини та її
робочих органів, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.
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.
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.
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.
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.
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.
Знання методик з музичного виховання, складання конспектів музичних занять,
сценаріїв свят та розваг, гра на фортепіано. Знання державної мови.
Працювати 24 години на тиждень.
Здійснює контроль за додержанням у позашкільному закладі законодавчих та
інших нормативних актів з охорони праці. Бере участь у розробленні заходів
щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на робочих
місцях, поліпшення умов праці і доведення їх до вимог нормативних правових
актів з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання
розроблених заходів.
Обробляє на довбальних верстатах складні деталі за 11 - 13 -м квалітетами ( 45 -м класамиточності) 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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та
довжиною до 200 мм. Виконує токарні роботи методом суміщеного плазмовомеханічного 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 3 супортів, під
керівництвом токаря вищої кваліфікації.
Виконує токарне оброблення тонкостінних деталей з товщиною стінки до 1 мм та
довжиною до 200 мм. Виконує токарні роботи методом суміщеного плазмовомеханічного 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 3 супортів, під
керівництвом токаря вищої кваліфікації.

ПАТ "СМЗ"

свердлувальник

20 000,00

ПАТ "СМЗ"

свердлувальник

20 000,00

ПАТ "СМЗ"

стругальник

20 000,00

ПАТ "СМЗ"

токар-карусельник

20 000,00

ПАТ "СМЗ"

токар-карусельник

20 000,00

токар-розточувальник

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
20 000,00 більше трьох супортів. Керує підіймально-транспортним устаткуванням.

токар-розточувальник

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
20 000,00 більше трьох супортів. Керує підіймально-транспортним устаткуванням.

ПАТ "СМЗ"

ПАТ "СМЗ"

ПАТ "СМЗ"
СЛОВ'ЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1
СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

токар-розточувальник
прибиральник службових приміщень

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
20 000,00 більше трьох супортів. Керує підіймально-транспортним устаткуванням.
Прибирання учбових кабінетів, сходів, службових приміщень, коридорів,
3 725,00 туалетів. Робота з використанням мийних та дезінфікуючих засобів.

СЛОВ'ЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1
СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

сестра медична

3 725,00

СЛОВ'ЯНСЬКЕ РВУ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ"

водій автотранспортних засобів

6 910,00

СЛОВ'ЯНСЬКЕ РВУ КП "КОМПАНІЯ "ВОДА ДОНБАСУ"

інженер-енергетик

8 526,00

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ

юрисконсульт

5 000,00

СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА дефектоскопіст з ультразвукового
СТАНЦІЯ"
контролю (для осіб з інвалідністю)
електромонтер з ремонту апаратури,
СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА релейного захисту й автоматики (для
СТАНЦІЯ"
осіб з інвалідністю)

СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА інженер-програміст (для осіб з
СТАНЦІЯ"
інвалідністю)

слюсар з ремонту устаткування
СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА подавання палива (для осіб з
СТАНЦІЯ"
інвалідністю)

слюсар з ремонту устаткування
СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА подавання палива (для осіб з
СТАНЦІЯ"
інвалідністю)

СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА
СТАНЦІЯ"
СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА
СТАНЦІЯ"

слюсар з ремонту устаткування
подавання палива (для осіб з
інвалідністю)
слюсар-ремонтник (для осіб з
інвалідністю)

Стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Контролює якість
харчування. Проводить санітарно-просвітницьку, роз'яснювальну роботу серед
дітей, працівників школи та батьків. Володіє прийомами реанімації, бере участь
у проведенні диспансеризації учнів школи. Проводить профілактичні щеплення
та діагностику. Веде медичну документацію, вчасно здає помісячні та квартальні
звіти. Забезпечує збереження медичного обладнання.
Управління та обслуговування крана автомобільного марки МАЗ - 5337.
Наявність посвідчення на право обслуговування крана автомобільного.
Забезпечення належної експлуатації та техніки безпеки пристроїв і
електроустановок та пожежної безпеки, закріплених за ділянкою об'єктів: ліній
електропередач і розподільних мереж, підстанцій, розподільчих пристроїв і
комутаційних пунктів.
Брати участь у роботі по оформленню договорів, готувати висновки про їх
доцільність та юридичну відповідність. Брати участь у розробці колективного
договору, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та
положень про підрозділи. Складати позовні заяви, захищати та представляти
інтереси в суді та інших установах. Готувати відповідні на претензії, інші запити.
Постійно мати охайний вигляд, дотримуватись ділової форми одягу, правил
ділової етики, розпорядку трудового дня.

Здійснення ручного ультразвукового контролю деталей та зварювальних
з'єднань, контроль гнутих відводів паропроводів, налаштування режимів роботи
7 000,00 за стандартними та випробувальними зразками ультразвукових дефектоскопів.
Ремонт апаратури пристроїв протипожежної автоматики. Ремонт апаратури і
вторинних ланцюгів приєднань паливоподавання. Ремонт пристроїв
електричних, вимірювальних щитів і лаб, приладів електровимірювань,
паливоподавання. Ремонт пристроїв РЗА і вторинних ланцюгів приєднань ВРУ6 000,00 220, 330 Кв.
На основі аналізу математичних моделей і алгоритмів рішення економічних та
інших задач розроблює програми, які забезпечують можливість виконання
алгоритму і, відповідно, поставлену задачу засобами обчислювальної техніки,
проводить їх тестування і налагодження. Визначає інформацію, яка підлягає
обробленню засобами обчислювальної техніки, її обсяги, структуру, макети і
схеми вводу, оброблення, зберігання і видавання інформації, методи її
контролю.
8 000,00 Володіння PHP, MySOL. Javascript, HTML, CSS, visual basik.
Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання і випробовування вузлів і
механізмів основного і допоміжного устаткування подавання палива,
вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням
складного пневматичного і електрифікованого інструменту, спеціальних
пристроїв, устаткування і засобів вимірювань. Виготовляє різні розмічальні
шаблони, пристрої для ремонту і монтажу. Прокладає за схемою, кресленням
трубопровідні лінії по приміщеннях подавання палива і поза ними.
6 000,00

6 000,00

Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання і випробовування вузлів і
механізмів основного і допоміжного устаткування подавання палива,
вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням
складного пневматичного і електрифікованого інструменту, спеціальних
пристроїв, устаткування і засобів вимірювань. Виготовляє різні розмічальні
шаблони, пристрої для ремонту і монтажу. Прокладає за схемою, кресленням
трубопровідні лінії по приміщеннях подавання палива і поза ними.
Здійснює розбирання, ремонт, складання, регулювання і випробовування вузлів і
механізмів основного і допоміжного устаткування подавання палива,
вантажопідйомних машин і механізмів середньої складності із застосуванням
складного пневматичного і електрифікованого інструменту, спеціальних
пристроїв, устаткування і засобів вимірювань. Виготовляє різні розмічальні
шаблони, пристрої для ремонту і монтажу. Прокладає за схемою, кресленням
трубопровідні лінії по приміщеннях подавання палива і поза ними.

6 000,00
Цех теплопостачання та підземних комунікацій. Здійснює капітальний ремонт,
5 800,00 збірку, налагодження, монтаж складного устаткування агрегатів, машин.

СО ПАТ "ДОНБАСЕНЕРГО" СЛОВ'ЯНСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА слюсар-ремонтник (для осіб з
СТАНЦІЯ"
інвалідністю)

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

Лікар з медицини невідкладних станів

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

Лікар з медицини невідкладних станів

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

Лікар з медицини невідкладних станів

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

Лікар з медицини невідкладних станів

ТОВ "АКРУКС ГРУП"

слюсар-ремонтник

Цех теплопостачання та підземних комунікацій. Здійснює капітальний ремонт,
5 800,00 збірку, налагодження, монтаж складного устаткування агрегатів, машин.
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
3 725,00 праці.
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
3 725,00 праці.
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
3 725,00 праці.
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
3 725,00 праці.
Здійснює слюсарні роботи з ремонту обладнання та його вузлів; збір,
налагодження, монтаж, випробування, регулювання обладнання та агрегатів,
4 050,20 виявляє характер пошкодження трубопроводів, запірної арматури.

ТОВ "ВО СЗВІ"

слюсар-ремонтник

3 800,00

ТОВ "ІННОМЕТ"

ливарник металів та сплавів

9 000,00

ТОВ "ІННОМЕТ"

токар

ТОВ "ЛІДЕР-СХІД"

розкрійник

ТОВ "ЛІДЕР-СХІД"

швачка

ТОВ "НОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ"

шеф-кухар

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

апаратник очищення стічних вод

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛІРА ЛТД"

двірник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛІРА ЛТД"

електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛІРА ЛТД"

покрівельник рулонних покрівель та
покрівель із штучних матеріалів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛІРА ЛТД"

слюсар-сантехнік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛІРА ЛТД"

Штукатур

ФОП НАДТОЧІЙ ГАННА ВІКТОРІВНА

лікар ветеринарної медицини

ФОП НАДТОЧІЙ ГАННА ВІКТОРІВНА

підсобний робітник

Здійснювати ремонт фільтр-пресів, насосів, масляних станцій. Знати, розуміти і
застосовувати діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

ФОП ПІСЕНКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Випалювач фарфорових та фаянсових
виробів
відливальник фарфорових та фаянсових
виробів

ФОП ПІСЕНКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

оправник-чистильник

ФОП СВЯТЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Менеджер (управитель) з реклами

ФОП СВЯТЧЕНКО ВЛАДИСЛАВ ЮРІЙОВИЧ

Оператор телекомунікаційних послуг

ФОП ПІСЕНКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА

Ллє прості та середньої складності деталі в кокіль або в форму. Стежить за
ходом плавлення. Забезпечує нормальний хід плавлення та усуває неполадки
устаткування, яке обслуговує. Визначає якість відливок за зовнішнім оглядом.
виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього
середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання
робіт. Звертатися за адресою: м. Слов'янськ, вул. Г. Батюка 22 (зупинка бульвар
Героїв Крут) або за телефоном 0958589781.

Токарна обробка відлитих заготівок масою 10-60 кг. Робота на токарних станках
9 000,00 ДІП-200, ДІП-300. Вміння читати креслення.
Робить розкрій різних матеріалів на деталі верха, підкладки спецодягу; здійснює
перевірку за лекалами і підрізування неточностей крою деталей виробів;
4 400,00 перевіряє комплектність.
Пошив спецодягу для підприємств. Знати конструкцію, складові частини і деталі
виробів; види швів; види і властивості матеріалів, що застосовуються; з'єднання
3 725,00 фурнітури, обробки, маркування виробів; технологію, методи і прийоми пошиття.
Керує господарсько-виробничою діяльністю кухні. Розробляє рецептури нових
страв. Складає заявки на необхідні продовольчі товари. Здійснює постійний
контроль за технологією виготовлення їжі. Контролює правильну експлуатацію
технологічного устаткування. Готує блюда та кулінарні вироби згідно до
3 800,00 калькуляційних карт.
Вести під керівництвом начальника зміни технологічні операції очищення стічних
вод і розщеплення соапстоку, забезпечувати випуск проміжних і вихідного
продуктів встановленої якості відповідно до вимог специфікацій. Визначати
відхилення технологічних параметрів від норми, швидко і грамотно усувати їх
для попередження невідповідностей і корекцій процесів очищення стічних вод.
4 000,00 Проводити аналізи для контролю якості очищення стічних вод.
Прибирання прибудинкової території, підрізання кущів та дерев, прибирання
4 500,00 листя та снігу.
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
4 000,00 після ремонту.
Покривання трьох і чотирьох схилих, шатрових, мансардних і вальмових, Т- і Гподібних у плані дахів рулонними матеріалами з оброблянням звисів.
Покривання трьох і чотирьохсхилих, шатрових, мансардних і вальмових, Т- і Гподібних у плані дахів азбестоцементними листами або плитками (шифером)
черепицею. Обробляння гребенів, ребер і дахових вікон штучними матеріалами.
5 100,00 Ґрунтування основ.
Розбирає, ремонтує й складає простої складності деталі та вузли санітарнотехнічних систем центрального опалення, водопостачання, каналізації,
газопостачання та водостоків. Знає і виконує вимоги нормативних актів про
охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і
4 800,00 прийомів безпечного виконання робіт.
Виконання штукатурних робіт, які потребують якісного оброблення. Виконує
4 800,00 пофарбування поверхонь.
Догляд за станом здоров'я тварин - великої та малої рогатої худоби , виконання
4 000,00 розрахунків потреби кормів, участь у заготівлі кормів, вакцинація тварин.
Чищення сільськогосподарських приміщень, догляд за тваринами, допомога під
5 000,00 час посівних та збиральних робіт.
Ведення процесу випалу керамічних виробів в печах. Перевірка стану печі ,
температури і контрольно-вимірювальної апаратури. Спостереження за
6 000,00 температурним режимом. Дотримання правил охорони праці.
Заповнює форми керамічною масою та трамбує її. Збирає, розбирає та змазує
6 000,00 форми. Дотримується правил охорони праці.
Оправлення, вирівнювання, загладжування, протирання, промивання виробів із
4 500,00 застосуванням пристосувань і вимірювальних інструментів.
Організовує роботу з рекламування надаваних послуг з метою їхнього
просування на ринку збуту, планує і керує рекламною діяльністю виходячи з
цілей клієнтів і їхніх фінансових можливостей, координує діяльність
підприємства з розроблення рекламних програм. Володіти креативним
мисленням, бути здатним прорахувати рекламні заходи щодо збільшення
продажів в короткостроковій і довгостроковій перспективі. За додатковою
5 000,00 інформацією звертатись за телефоном: 0990439000.
Надавати абоненту консультації, пов’язані з наданням послуг доступу до мережі
Інтернет. Приймати заявки про недоліки, пов'язані з наданням послуг, вести
облік спожитих абонентом послуг, вести облік розрахунків з абонентами. Режим
роботи: уточнювати при співбесіді.
4 500,00 За додатковою інформацією звертатись за телефоном: 0990439000.

