Станом на 01.12.2017 на ринку праці Слов'янського регіону користуються попитом спеціалісти за наступними
професіями та спеціальностями
Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

Завдання та обов’язки

ТОВ "РУССОЛЬ-УКРАЇНА"

інженер-механік груповий

4 500,00

Організація правильної експлуатації і технічного
обслуговування устаткування, своєчасного та
якісного його ремонту. Вміння читати
креслення.

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

Лицювальник (будівельний)

8 000,00

Виконувати різні за складністю роботи під час
лицювання керамічними, скляними,
азбестоцементними та іншими плитками.

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

Лицювальник (будівельний)

8 000,00

Виконувати різні за складністю роботи під час
лицювання керамічними, скляними,
азбестоцементними та іншими плитками.

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

Лицювальник (будівельний)

8 000,00

Виконувати різні за складністю роботи під час
лицювання керамічними, скляними,
азбестоцементними та іншими плитками.

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

Лицювальник (будівельний)

8 000,00

Виконувати різні за складністю роботи під час
лицювання керамічними, скляними,
азбестоцементними та іншими плитками.

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

Лицювальник (будівельний)

8 000,00

Виконувати різні за складністю роботи під час
лицювання керамічними, скляними,
азбестоцементними та іншими плитками.

8 000,00

Фарбує поверхні, які потребують високоякісного
оброблення, після нанесення шпаклівок і
грунтувальних шарів фарбами і лаками в
декілька тонів, здійснює шліфування,
грунтування, прооліфлення та полірування їх
різними інструментами. Виконує пофарбування
поверхонь під простий рисунок різних порід
дерева, мармуру та каменю. Фарбує деталі та
поверхні на електростатичних установках і
електростатичними фарборозпилювачами.
Обробляє поверхні забризкуванням.

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

Маляр

Роботодавець (назва)

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

Посада (назва)

Маляр

Маляр

Маляр

Заробітна плата

Завдання та обов’язки

8 000,00

Фарбує поверхні, які потребують високоякісного
оброблення, після нанесення шпаклівок і
грунтувальних шарів фарбами і лаками в
декілька тонів, здійснює шліфування,
грунтування, прооліфлення та полірування їх
різними інструментами. Виконує пофарбування
поверхонь під простий рисунок різних порід
дерева, мармуру та каменю. Фарбує деталі та
поверхні на електростатичних установках і
електростатичними фарборозпилювачами.
Обробляє поверхні забризкуванням.

8 000,00

Фарбує поверхні, які потребують високоякісного
оброблення, після нанесення шпаклівок і
грунтувальних шарів фарбами і лаками в
декілька тонів, здійснює шліфування,
грунтування, прооліфлення та полірування їх
різними інструментами. Виконує пофарбування
поверхонь під простий рисунок різних порід
дерева, мармуру та каменю. Фарбує деталі та
поверхні на електростатичних установках і
електростатичними фарборозпилювачами.
Обробляє поверхні забризкуванням.

8 000,00

Фарбує поверхні, які потребують високоякісного
оброблення, після нанесення шпаклівок і
грунтувальних шарів фарбами і лаками в
декілька тонів, здійснює шліфування,
грунтування, прооліфлення та полірування їх
різними інструментами. Виконує пофарбування
поверхонь під простий рисунок різних порід
дерева, мармуру та каменю. Фарбує деталі та
поверхні на електростатичних установках і
електростатичними фарборозпилювачами.
Обробляє поверхні забризкуванням.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

Завдання та обов’язки

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

Маляр

8 000,00

Фарбує поверхні, які потребують високоякісного
оброблення, після нанесення шпаклівок і
грунтувальних шарів фарбами і лаками в
декілька тонів, здійснює шліфування,
грунтування, прооліфлення та полірування їх
різними інструментами. Виконує пофарбування
поверхонь під простий рисунок різних порід
дерева, мармуру та каменю. Фарбує деталі та
поверхні на електростатичних установках і
електростатичними фарборозпилювачами.
Обробляє поверхні забризкуванням.

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІЖРАЙВОДГОСП

Начальник станції насосної

3 250,00

Організація роботи насосних станцій дільниці

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

акумуляторник

3 523,00

Видає і приймає, ремонтує і заряджає за
потреби акумуляторних батарей.

ТОВ "РУССОЛЬ-УКРАЇНА"

апаратник хімводоочищення

5 000,00

Виконувати контроль над випарюванням солі у
випарювальних апаратах. Режим робот: деньніч-48 год відпочинку.

"ЦСПРД В М. СЛОВ'ЯНСЬКУ ДОНЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ"

вихователь

3 201,00

Володіти організаційною діяльністю. Знання
методів виховних робіт. Знання та навички
роботи з персональним комп'ютером.

КЗ ДНЗ № 4 "КВІТОНЬКА"

вихователь

3 201,00

Виховувати дітей, виконувати посадові
інструкції. Любов до дітей, творчі здібності.

3 200,00

Водій категорії Е, С. Перевезення вантажів,
дотримання правил дорожнього руху, економне
використовування палива. Керування
автотранспортним засобом марки MAN, DAF,
IVEKO, робота по Україні.

4 000,00

Робота на дизельному навантажувачі.
Навантажування, перевезення, складування
ізоляторів. Проводить технічне обслуговування
і поточний ремонт навантажувача і всіх його
механізмів. Визначає несправності усуває їх.
Наявність посвідчення тракториста.

ФОП ЧЕРНЕНКО ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ

ТОВ "ВО СЗВІ"

водій автотранспортних засобів

водій навантажувача

Роботодавець (назва)

ТОВ"ІНВЕСТГЕОПРОЕКТ"

ПАТ "СМЗ"

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

СМДЛДСУПБХПЗС

Посада (назва)

геодезист

головний інженер

головний будівельник (домобудівного,
сільського будівельного комбінату)

головний бухгалтер

Заробітна плата

Завдання та обов’язки

3 800,00

Виконує комплекс геодезичних робіт, проводить
топографо-геодезичні та картографічні роботи,
не складні проектування, обстеження,
вишукування, відповідно використовує засоби
обчислюваної та інформаційної техніки, засоби
для виконання геодезичних та інших робіт. Бере
безпосередню участь у виконанні геодезичних
робіт.

11 500,00

Здійснює керівництво за діяльністю технічних
служб підприємства, контролює результати їх
роботи. 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.

8 000,00

Координує роботу з розроблення проектнотехнологічної документації в системі інженерної
підготовки будівельного виробництва, зведених
календарних і сітьових графіків робіт, проектів
виконання робіт і технологічних карт та
контролює їх виконання.

5 500,00

Забезпечує надання бухгалтерської звітності та
необхідну облікову інформацію. Організовує
контроль з урахуванням обліку усіх
господарських операцій. Забезпечує складання
на основі бухгалтерського обліку фінансової
звітності, підписання її та інформації про
фінансовий стан, результати діяльності та руху
операцій і грошових потоків. Знання бюджету,
робота в програмі ''Парус'', MEDOC. Знання
програм Excel, Word.

Роботодавець (назва)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СФС ТРЕЙД"

Посада (назва)

електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

Заробітна плата

Завдання та обов’язки

5 000,00

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.

ПРАТ "СКВЗ"

енергетик

5 000,00

Забезпечувати безаварійну роботу
електроустаткування підприємства. Складати
графіки оглядів, обслуговування, ремонту
обладнання. Вести необхідну документацію.

ФОП МОРОЗОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

кондитер

4 000,00

Випікання кондитерських виробів. Наявність
санітарної книжки. Можливе навчання на
робочому місці.

ПРАТ "СКВЗ"

маркшейдер

5 000,00

Складання планів, нагляд та ведення гірничих
робіт, розбивка свердловин для буріння.

ПРАТ "БЕТОНМАШ"

машиніст крана (кранівник)

5 000,00

Робота в ливарному цеху. Керує мостовим
краном, оснащеним вантажо захоплювальними
пристроями під час виконання робіт середньої
складності з вантаження, розвантаження,
перевантаження і транспортування вантажів.
Наявність посвідчення.

ТОВ "МОНТАЖСПЕЦТЕХНОЛОГИЯ"

муляр

8 000,00

Знання способів кладки особливо складних
конструкцій, їх спорудження, правил і норм
охорони праці.

3 680,00

Обслуговувати парові котли, які працюють на
рідкому та газоподібному паливі. Запобігає та
усуває несправності в роботі устаткування.
Обов'язково наявність посвідчення. Режим
роботи: день (з 7-00 до 19-00) - ніч (з 19-00 до
7-00) - 48 годин відпочинку.

ТОВ "РУССОЛЬ-УКРАЇНА"

оператор котельні

Роботодавець (назва)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СФС ТРЕЙД"

Посада (назва)

прибиральник територій

Заробітна плата

Завдання та обов’язки

3 201,00

Для осіб з інвалідністю. Прибирання території
заводу: підмітає, прибирає сніг, копає та
прочищає канавки й лотки для стоку води,
поливає зелені насадження, клумби та газони,
очищає урни від сміття.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СФС ТРЕЙД"

пробовідбірник

3 400,00

Проводить відбір і випробування проб для
проведення вхідного контролю вхідної сировини
і допоміжних матеріалів. Виконує відбір проб
напівфабрикатів по всіх стадіях виробничого
процесу, готової продукції і оформляє їх
відповідно до нормативної документації.

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

слюсар-сантехнік

4 700,00

Для осіб з інвалідністю. Ремонт та
обслуговування мереж водопостачання,
газопостачання та паропостачання.

3 201,00

Для осіб з інвалідністю. Керує господарськовиробничою 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
калькуляційних карт.

ТОВ "НОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ"

шеф-кухар

