Станом на 01.10.2018 на ринку праці Слов'янського регіону користуються попитом спеціалісти за наступними
професіями та спеціальностями
Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КП "ОДМСОК "ПЕРЛИНА ДОНЕЧЧИНИ"

адміністратор

6 174,00

ТОВ "РУССОЛЬ-УКРАЇНА"

апаратник випарювання

4 500,00

ТОВ "СЛАВЕНЕРГОПРОМ"

бухгалтер

5 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

вакуум-пресувальник керамічної маси та
заготовок

5 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

вакуум-пресувальник керамічної маси та
заготовок

5 000,00

Завдання та обов’язки
Консультує відвідувачів з питань наявних
послуг. Вживає заходів щодо запобігання і
ліквідації конфліктних ситуацій. Розглядає
претензії батьків, пов’язані з незадовільним
обслуговуванням дітей, вживає відповідних
організаційно-технічних заходів. Контролює
додержання робітниками педагогічної служби,
трудової і виробничої дисципліни, правил і норм
охорони праці, вимог виробничої санітарії і
гігієни, протипожежного захисту.
Робота в цеху вакуумного випарювання солі.
Слідкувати за роботою випарювальних
апаратів. Дотримання правил безпеки. Можливе
навчання на робочому місці. Графік роботи:
день (з 7-00 до 19-00) - ніч (з 19-00 до 7-00) - 48
годин відпочинку.
Працювати у матеріальному відділі. Обробка
первинної документації, списання сировини та
матеріалів, розрахунки з постачальниками,
калькуляція. Знання програми 1-С. Бухгалтерія.
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. Режим роботи: день (з
7-00 до 19-00) - ніч (з 19-00 до 7-00) - 48 годин
відпочинку.
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. Режим роботи: день (з
7-00 до 19-00) - ніч (з 19-00 до 7-00) - 48 годин
відпочинку.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "ВО СЗВІ"

вантажник

3 900,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

вантажник

3 900,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

водій навантажувача

6 600,00

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКА ХОХЛУШКА"

головний енергетик

15 000,00

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКА ХОХЛУШКА"

головний енергетик

15 000,00

КП "ЖЕК №7"

двірник

3 725,00

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

дефектоскопіст з ультразвукового контролю

7 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

економіст

5 200,00

Завдання та обов’язки
Перенесення вантажів та пакування
електрокерамічних виробів. Підняття важкостей
понад 15 кг. Режим роботи: 2 дні працювати з
7:00 до 7:00, 2 дні вихідні.
Перенесення вантажів та пакування
електрокерамічних виробів. Підняття важкостей
понад 15 кг. Режим роботи: 2 дні працювати з
7:00 до 7:00, 2 дні вихідні.
Забезпечувати утримання автонавантажувача в
справному технічному стані, своєчасно
проводити технічні огляди перед кожним
виїздом, дотримуватись правил дорожнього
руху, вимог щодо експлуатації
автонавантажувача.
Організація електропостачання і інших
енергосистем об'єкту, організація служби
головного енергетика, контроль за
експлуатацією систем, водопостачання,
електричних мереж підприємства.
Організація електропостачання і інших
енергосистем об'єкту, організація служби
головного енергетика, контроль за
експлуатацією систем, водопостачання,
електричних мереж підприємства.
Прибирати прибудинкову територію житлового
фонду, вивантаження сміттєзбірників,
розчищати від снігу та посипати тротуари
взимку та інше.
Здійснення ручного ультразвукового контролю
деталей та зварювальних з'єднань, контроль
гнутих відводів паропроводів, налаштування
режимів роботи за стандартними та
випробувальними зразками ультразвукових
дефектоскопів.
Проводити аналіз господарської діяльності,
ціноутворення, фінансові плани, контроль за
виплатою матеріальних цінностей, складання
планів робіт служб і їх контроль. Обов'язково
мати стаж роботи на промисловому
підприємстві.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

Електрогазозварник

8 000,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

Електрогазозварник

8 000,00

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

електромонтер з ремонту апаратури,
релейного захисту й автоматики

6 000,00

ФОП ПЛОХИХ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

закрійник

3 750,00

Завдання та обов’язки
Виконує роботи з різання деталей складної
конфігурації конструкцій з обробленням кромок
під зварювання додаткової механічної обробки.
Виконує зварювання і наплавлення коротко
замкнутих колій стрижнів на роторах
електромашин. Виконує зварювання на монтажі
в цехових умовах трубопроводів зовнішніх і
внутрішніх мереж газопостачання середнього і
високого тиску.
Виконує роботи з різання деталей складної
конфігурації конструкцій з обробленням кромок
під зварювання додаткової механічної обробки.
Виконує зварювання і наплавлення коротко
замкнутих колій стрижнів на роторах
електромашин. Виконує зварювання на монтажі
в цехових умовах трубопроводів зовнішніх і
внутрішніх мереж газопостачання середнього і
високого тиску.
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 ВРУ-220, 330 Кв.
Здійснює розкрій матеріалу при пошитті,
перекрій при ремонті, відновленні і перешиву
виробів різного асортименту по лекалах чи
шляхом побудови креслень деталей
безпосередньо на матеріалі; робить вибір
фасонів із замальовкою їх у паспорті
замовлень; виконує зняття мірок з фігури
замовників; виготовляє лекала для розкрою
виробів обраних фасонів.перевіряє якість
готових виробів по естетичним і конструктивноергономічним показникам; здає готові вироби
замовникам.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "ВО СЗВІ"

інженер з організації та нормування праці

5 200,00

ОПДЮТ

інженер з охорони праці

3 725,00

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

інженер-програміст

8 000,00

ДОЦТТДЮ

керівник гуртка

4 000,00

Завдання та обов’язки
Виконує комплекс робіт із вдосконалення
організації та нормування праці, вивчає стан
організації і нормування праці, розроблює та
впроваджує заходи щодо їх удосконалення з
метою підвищення ефективності виробництва.
Бере участь у складанні проектів перспективних
і річних планів з організації праці з необхідними
розрахунками економічної ефективності і
контролює здійснення передбачених у них
заходів. Знання програми M.e.doc.
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.
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.
Володіння PHP, MySOL. Javascript, HTML, CSS,
visual basik.
Гурток "Робототехніка", "Комп'ютерна графіка".
Проведення занять з дітьми, розвиток творчих
здібностей, пізнавальної та розумової
активності дитини. Досконале знання
робототехніки "Arduino", "Lego educashen".

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКА ХОХЛУШКА"

комірник

8 500,00

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКА ХОХЛУШКА"

комірник

8 500,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

котлочистильник

6 700,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

котлочистильник

6 700,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

котлочистильник

6 700,00

КЛПЗ "СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ"

лікар-анестезіолог

5 508,00

КЛПЗ "СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ"

лікар-ендокринолог

3 848,00

Завдання та обов’язки
Приймає на склад, зберігає і видає зі складу
відділам товарно-матеріальні цінності, що
надходять від постачальників. Перевіряє
відповідність цінностей, які приймає,
супровідним документам, базовим артикулам,
штрих кодам.
Приймає на склад, зберігає і видає зі складу
відділам товарно-матеріальні цінності, що
надходять від постачальників. Перевіряє
відповідність цінностей, які приймає,
супровідним документам, базовим артикулам,
штрих кодам.
Робота в ремонтному цеху. Чистить внутрішні
поверхні нагрівання водотрубних і газових
котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із
застосуванням котлочистильного інструменту.
Робота в ремонтному цеху. Чистить внутрішні
поверхні нагрівання водотрубних і газових
котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із
застосуванням котлочистильного інструменту.
Робота в ремонтному цеху. Чистить внутрішні
поверхні нагрівання водотрубних і газових
котлів від накипу, нагару, шлаку, золи із
застосуванням котлочистильного інструменту.
Робота у відділенні анестезіології з ліжками для
інтенсивної терапії. Аналізує результати
лабораторних, функціональних і спеціальних
методів дослідження. Здійснює кваліфіковане
анестезіологічне забезпечення, проводить
масковий, внутрішньовенний наркоз при
термінових і планових операціях. Проводить
адекватну корекцію водно-електролітного,
кислотно-основного і білкового стану.
Застосовує сучасні методи профілактики,
діагностики, лікування, реабілітації та
диспансеризації хворих ендокринологічного
профілю, надає швидку та невідкладну медичну
допомогу. Проводить консультації за
направленнями лікарів інших спеціальностей.
Веде лікарську документацію, керує роботою
середнього медичного персоналу.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КЛПЗ "СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ"

лікар-інфекціоніст

4 426,00

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЖЕК № 4"

Маляр

5 100,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

машиніст екскаватора

6 276,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

Машиніст тепловоза

8 200,00

КП "ОДМСОК "ПЕРЛИНА ДОНЕЧЧИНИ"

методист

5 145,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

оправник електрокерамічних виробів

5 580,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

оправник електрокерамічних виробів

5 580,00

Завдання та обов’язки
Надає спеціалізовану медичну допомогу хворим
з інфекційною патологією, застосовує сучасні
методи дослідження, діагностики, лікування
інфекційних хвороб. проводить протиепідемічні
профілактичні заходи. Організовує й проводить
консультації хворих, веде лікарську
документацію. Працює в тісному контакті з
лікарями інших спеціальностей та санітарноепідеміологічною службою.
Виконання оздоблювальних робіт житлових
будинків. Дотримання правил охорони праці.
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.
Виконувати роботи з відвантаження готової
продукції. Знати технічний стан тепловоза,
виконувати необхідний ремонт.
Бере участь у роботі педагогічної ради, вносить
пропозиції до плану роботи та вдосконалення
навчально-виховного процесу комплексу.
Здійснює методичний супровід виховного
процесу, розробляє методичні матеріали,
рекомендації для проведення заходів, свят.
Надає допомогу педагогічним працівникам у
визначенні форм, методів і засобів виховання.
Обточування ізоляторів на обточувальних
верстатах з дотриманням норм технологічного
процесу. Знання та дотримання правил безпеки.
Режим роботи: з 7-00 до 19-00 (2 дні робочі, 2
дні вихідні).
Обточування ізоляторів на обточувальних
верстатах з дотриманням норм технологічного
процесу. Знання та дотримання правил безпеки.
Режим роботи: з 7-00 до 19-00 (2 дні робочі, 2
дні вихідні).

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КП "ОДМСОК "ПЕРЛИНА ДОНЕЧЧИНИ"

Офіс-адміністратор

4 066,00

ФОП СОЛОВЕЙ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

офіціант

4 200,00

КЗ ДНЗ №25 "ДЮЙМОВОЧКА"

помічник вихователя

3 725,00

КЗ ДНЗ № 24 "РАКЕТА"

Практичний психолог

4 165,20

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ИНВАР"

продавець продовольчих товарів

3 725,00

ТОВ "ЛІДЕР-СХІД"

розкрійник

4 400,00

Завдання та обов’язки
Забезпечує своєчасне оброблення
кореспонденції, що надходить та
відправляється, її доставляння за
призначенням. Здійснює контроль за строками
виконання документів та їх правильним
оформленням. Організовує роботу з реєстрації,
обліку, зберігання, та передавання до
відповідних структурних підрозділів документів
поточного діловодства, у тому числі наказів і
розпоряджень керівництва, з формування справ
та їх завдання на зберігання. Знання програм
WORD. EXCEL.
Працювати в закусочній "Тор". Обслуговування
відвідувачів; підтримка робочого місця в
порядку; допомога відвідувачеві з вибором
страви; прийняття замовлення; подача
замовлення та прибирання стола. Режим
роботи уточнюється при співбесіді.
Допомагає вихователю в навчально-виховному
процесі, прибирає приміщення, миє посуд,
вікна, слідкує за чистотою та порядком,
відповідає за безпеку життєдіяльності дітей.
Спостереження за розвитком дитини на всіх
вікових етапах, відстеження динаміки розвитку
пізнавальної, емоційно-вольової, особистісної
сфер дитини. Проведення індивідуальних чи
групових занять з дітьми, що мають розвиваючу
спрямованість.
Брати участь в отриманні та підготовці товарів
до продажу і перевіряти найменування,
кількість, ціни, стан упаковки. Оформляти
вітрини, вивчати запити покупців. Прибирати
нереалізовані товари, готувати товари до
інвентаризації.
Робить розкрій різних матеріалів на деталі
верха, підкладки спецодягу; здійснює перевірку
за лекалами і підрізування неточностей крою
деталей виробів; перевіряє комплектність.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КЗ ДНЗ № 20 "ТЕРЕМОК"

сестра медична

3 725,00

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

Завдання та обов’язки
Старша. Здійснює контроль за здоров'ям дітей,
слідкує за дотриманням санітарно-гігієнічних
норм у приміщеннях та на території дошкільного
навчального закладу. Складає щоденне менюрозклад, контролює якість харчування в
дошкільному закладі.
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.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів
та автоматики (електромеханіка)

7 400,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів
та автоматики (електромеханіка)

7 400,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів
та автоматики (електромеханіка)

7 400,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

Слюсар з ремонту устаткування котельних та
пилопідготовчих цехів

6 700,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

Слюсар з ремонту устаткування котельних та
пилопідготовчих цехів

6 700,00

Завдання та обов’язки
Ремонт, регулювання, випробування,
юстирування, монтаж, налагодження і здавання
особливо складних тепловимірювальних,
оптика-механічних, електродинамічних,
автоматичних і інших приладів з установкою
автоматичного регулювання і з дистанційною
передачею показань.
Ремонт, регулювання, випробування,
юстирування, монтаж, налагодження і здавання
особливо складних тепловимірювальних,
оптика-механічних, електродинамічних,
автоматичних і інших приладів з установкою
автоматичного регулювання і з дистанційною
передачею показань.
Ремонт, регулювання, випробування,
юстирування, монтаж, налагодження і здавання
особливо складних тепловимірювальних,
оптика-механічних, електродинамічних,
автоматичних і інших приладів з установкою
автоматичного регулювання і з дистанційною
передачею показань.
Необхідно знати будову і принцип дії
водогрійних котлів, основні теплові процеси, які
відбуваються в котлі і способи досягнення
найбільш економічних режимів його роботи,
конструкцію, принцип дії і порядок
обслуговування допоміжного обладнання:
вентиляторів, насосів, гарнітуру та арматуру
котлів. Визначати та забезпечувати нормальний
рівень води в котлах, перевіряти справність
живильних насосів, вести експлуатаційну
документацію.
Необхідно знати будову і принцип дії
водогрійних котлів, основні теплові процеси, які
відбуваються в котлі і способи досягнення
найбільш економічних режимів його роботи,
конструкцію, принцип дії і порядок
обслуговування допоміжного обладнання:
вентиляторів, насосів, гарнітуру та арматуру
котлів. Визначати та забезпечувати нормальний
рівень води в котлах, перевіряти справність
живильних насосів, вести експлуатаційну
документацію.

Роботодавець (назва)

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

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

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

Посада (назва)

слюсар з ремонту устаткування подавання
палива

слюсар з ремонту устаткування подавання
палива

слюсар з ремонту устаткування подавання
палива

Заробітна плата

6 000,00

6 000,00

6 000,00

Завдання та обов’язки
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.
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.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "ВО СЗВІ"

слюсар-інструментальник

5 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

слюсар-інструментальник

5 000,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

слюсар-ремонтник

8 300,00

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

слюсар-ремонтник

5 800,00

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

слюсар-ремонтник

5 800,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

слюсар-ремонтник

8 300,00

ДОНЕЦЬКИЙ НДІСЕ

Судовий експерт

5 000,00

Завдання та обов’язки
Виготовлення та ремонт складних і точних
інструментів і пристосувань із застосуванням
спеціальної технологічної оснастки, притирання
та виготовлення деталей фігурного обрису по 710 квалітетам з отриманням дзеркальної
поверхні.
Виготовлення та ремонт складних і точних
інструментів і пристосувань із застосуванням
спеціальної технологічної оснастки, притирання
та виготовлення деталей фігурного обрису по 710 квалітетам з отриманням дзеркальної
поверхні.
Ремонт, монтаж, демонтаж, випробування,
регулювання і налагодження особливо
складного устаткування, агрегатів і машин і здає
їх після ремонту. Здійснює слюсарну обробку
деталей і вузлів по 6-7 квалітетами (1-2 класами
точності).
Цех теплопостачання та підземних комунікацій.
Здійснює капітальний ремонт, збірку,
налагодження, монтаж складного устаткування
агрегатів, машин.
Цех теплопостачання та підземних комунікацій.
Здійснює капітальний ремонт, збірку,
налагодження, монтаж складного устаткування
агрегатів, машин.
Ремонт, монтаж, демонтаж, випробування,
регулювання і налагодження особливо
складного устаткування, агрегатів і машин і здає
їх після ремонту. Здійснює слюсарну обробку
деталей і вузлів по 6-7 квалітетами (1-2 класами
точності).
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.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ДОНЕЦЬКИЙ НДІСЕ

Судовий експерт

5 000,00

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКА ХОХЛУШКА"

Технік-електрик

10 000,00

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКА ХОХЛУШКА"

Технік-електрик

10 000,00

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.
Дотримується вимог щодо забезпечення
конфіденційності інформації, використаної в
процесі дослідження, та вживає заходів щодо
збереження об'єктів
Технік - електрик забезпечує ефективну
експлуатацію електрообладнання і засобів
автоматизації, раціональне використання
електроенергії з метою підвищення
ефективності виробництва, переробки,
зберігання і збуту продукції встановленої якості.
За додатковою інформацією звертатись за
телефоном: 0507540080 Світлана. Доставка на
роботу та з роботи транспортом підприємства
(м. Слов'янськ, с. Хрестище, с. Маяки, с.
Сидорове, с. Рай-Олександрівка).
Технік - електрик забезпечує ефективну
експлуатацію електрообладнання і засобів
автоматизації, раціональне використання
електроенергії з метою підвищення
ефективності виробництва, переробки,
зберігання і збуту продукції встановленої якості.
За додатковою інформацією звертатись за
телефоном: 0507540080 Світлана. Доставка на
роботу та з роботи транспортом підприємства
(м. Слов'янськ, с. Хрестище, с. Маяки, с.
Сидорове, с. Рай-Олександрівка).

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

токар

8 300,00

ТОВ "СФС ТРЕЙД"

тракторист

7 400,00

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКА ХОХЛУШКА"

укладальник-пакувальник

4 510,00

ТОВ "СЛОВ'ЯНСЬКА ХОХЛУШКА"

укладальник-пакувальник

4 510,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

фільтр-пресувальник (виробництво
керамічних, фарфорових та фаянсових
виробів)

5 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

фільтр-пресувальник (виробництво
керамічних, фарфорових та фаянсових
виробів)

5 000,00

Завдання та обов’язки
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.
Оглядати та заправляти трактор горючими та
мастильними матеріалами, виконувати роботи,
пов'язані з своєчасною підготовкою до роботи
обладнання і робочого місця, утриманням їх в
належному стані.
Викладка курячих яєць з конвеєру до лотків. За
додатковою інформацією звертатись за
телефоном: 0507540080 Світлана. Доставка на
роботу та з роботи транспортом підприємства
(м. Слов'янськ, с. Хрестище, с. Маяки, с.
Сидорове, с. Рай-Олександрівка).
Викладка курячих яєць з конвеєру до лотків. За
додатковою інформацією звертатись за
телефоном: 0507540080 Світлана. Доставка на
роботу та з роботи транспортом підприємства
(м. Слов'янськ, с. Хрестище, с. Маяки, с.
Сидорове, с. Рай-Олександрівка).
Установлює та регулює за приладами режим
роботи насосів, фільтр - пресів різних
конструкцій. Можливо навчання на робочому
місці. Режим роботи: день (з 7-00 до 19-00) - ніч
(з 19-00 до 7-00) - 48 годин відпочинку.
Установлює та регулює за приладами режим
роботи насосів, фільтр - пресів різних
конструкцій. Можливо навчання на робочому
місці. Режим роботи: день (з 7-00 до 19-00) - ніч
(з 19-00 до 7-00) - 48 годин відпочинку.

Роботодавець (назва)

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЖЕК № 4"

Посада (назва)

Штукатур

Заробітна плата

Завдання та обов’язки

5 100,00

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.

