Станом на 02.07.2018 на ринку праці Слов'янського регіону користуються попитом спеціалісти за наступними
професіями та спеціальностями
Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПРАТ "БЕТОНМАШ"

бухгалтер

6 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

вакуум-пресувальник керамічної маси та
заготовок

5 000,00

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ИСТОЧНИК"

вантажник

3 725,00

ТОВ"ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН"

вантажник

4 000,00

КП "ЖЕК № 1"

двірник

3 725,00

КП СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЖЕК № 6"

двірник

3 725,00

КП "СЕРВІСКОМУНЕНЕРГО"

Електрогазозварник

5 697,00

Завдання та обов’язки
Ведення бухгалтерського обліку на
підприємстві, знання програми 1-С. Бухгалтерія
(8.3 версія).
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.
Розвантаження вантажів з сировиною для
кондитерського цеху, переміщення до
вантажного ліфту з подальшим розміщенням на
складі.
Приймання зерна, відвантаження зерна у
вагони, контейнери, виконання господарських
робіт. Позмінний графік роботи: перша доба з
08:00 до 16:00, друга доба з 16:00 до 24:00,
третя доба - відпочинок. Відшкодування
транспортних витрат. Звертатись за
телефоном: 0504233991 Володимир
Федорович. Звертатись за адресою: смт.
Райгородок, вул. Виноградна, 41.
Прибирання прибудинкової території, підрізання
кущів та дерев, прибирання листя та снігу.
Прибирання прибудинкової території по вулиці
Свободи 33,34, Масложир, покіс трави,
очищення дворових ящиків і вуличних урн від
сміття. Режим роботи: з 6-00 до 14-00.
Виконувати зварювальні роботи ацетиленом.
При наявності 6 розряду заробітна плата
складає 6659 грн.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "ОК РІТЕЙЛ ГРУП"

касир торговельного залу

3 725,00

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

Кондуктор громадського транспорту

3 742,00

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "САНАТОРНОКУРОРТНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КУРОРТ" ЗАТ ЛІКУВАЛЬНО

кухар

3 725,00

ТОВ"ЕДВІН СТІЛ КОРПОРЕЙШН"

майстер зміни

6 500,00

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

майстер зміни

6 300,00

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "САНАТОРНОКУРОРТНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КУРОРТ" ЗАТ ЛІКУВАЛЬНО

молодша медична сестра з догляду за
хворими

3 725,00

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НАРУЖНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ"

озеленювач

4 764,00

ТОВ "СЛАВБЕТОН"

оператор пульта керування устаткуванням
залізобетонного виробництва

9 000,00

Завдання та обов’язки
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. Працювати за адресою: м.
Слов'янськ, вулиця Банківська, 81. Попередньо
телефонувати за номером 0504711420 Марина
Володимирівна.
Реалізація абонементних талонів та проїзних
квитків пасажирам тролейбуса. Перевірка
наявності проїзних квитків, документів, що
надаються для безкоштовного проїзду.
Приготування страв згідно меню-розпорядку.
Режим роботи: 2 дні працювати (з 06:00 до
19:00), 2 дні відпочинок.
Виконує очистку, освіження, сушіння, передачу
на переробку зерна і недопускання псування,
забезпечує повне навантаження і правильну
експлуатацію обладнання, веде облік зернових
культур, подає звітність в строки.
Відшкодування транспортних витрат.
Звертатись за телефоном: 0504233991
Володимир Федорович. Звертатись за адресою:
смт. Райгородок, вул. Виноградна, 41.
Технічне обслуговування та ремонт
тролейбусів.
Носій. Доставка спинальних хворих на
обстеження, до кабінету процедур. Режим
роботи: з 08.00 до 14.00. Відсутність
протипоказань на фізичні навантаження.
Виконує роботи із застосуванням машин та
механізмів під час оброблення грунту,
поливання та підживлення зелених насаджень у
міських умовах. Виконує роботи на газонах
газонокосарками. Займається обрізкою та
видаленням дерев в міських умовах
спеціальним інструментом (бензопила,
мотоножниці), у тому числі й на висоті.
Виконання робіт на платформі підіймача.
Робочий день з 7-00 до 16-00.
Оператор бетонно-змішувальної установки,
виготовлення цементно-піщаних сумішей.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "ВО СЗВІ"

оправник електрокерамічних виробів

5 580,00

ПРАТ "БЕТОНМАШ"

підсобний робітник

8 000,00

"ПДЗОВ "ЯСТРУБОК"

покоївка

3 725,00

КП "ОДМСОК "ПЕРЛИНА ДОНЕЧЧИНИ"

покоївка

4 200,00

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "НАРУЖНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ"

прибиральник територій

3 725,00

ТОВ "ТД "ХАЗЯЇН"

продавець непродовольчих товарів

4 000,00

ФОП КОСТІН ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ

продавець продовольчих товарів

3 725,00

ПРАТ "БЕТОНМАШ"

розмітник

3 725,00

Завдання та обов’язки
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).
Навантаження, розвантаження вантажів,
підняття важкостей понад 15 кг. Дотримання
правил охорони праці.
Здійснює поточне і генеральне прибирання
корпусів і закріплених за нею приміщень
загального користування згідно з прийнятою
технологією і періодичністю.
Здійснює поточне і генеральне прибирання
номерів і закріплених за нею приміщень
загального користування згідно з прийнятою
технологією і періодичністю. Режим роботи:
доба працювати, три доби відпочинок. Робота з
червня по серпень.
Прибирання місць загального використання (пл.
Соборної та належної до неї території) :
підмітає вручну проїжджу частину доріг і
тротуарів вулиць, чистить їх від снігу та льоду,
посипає піском, прибирає на тротуар або площу
листя з дерев або сміття, чистить сміттєві баки
від сміття та відносить його у встановлене
місце. Робочий день з 07:00 до 16:00
Продаж будівельних матеріалів, розрахунки з
покупцями, виписування чеків, видаткових
накладних.Робота в програмі 1-С. Бухгалтерія.
Продаж кондитерських виробів, знання
асортименту, цін, оформлення вітрин.
Матеріальна відповідальність. Проведення
профдіагностичного підбору претендентів на
посаду.
Робота в механічному цеху. Здійснювати
розмічання на підлозі, стелажах - деталі,
вузли, металеві моделі, пристрої, інструменти
під оброблення за 11 - 12-м квалітетами з
вивірянням та установленням на підкладках,
клинах, домкратах. Вміти читати креслення.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "САНАТОРНОКУРОРТНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ КУРОРТ" ЗАТ ЛІКУВАЛЬНО

слюсар-ремонтник

3 725,00

ПРАТ "БЕТОНМАШ"

токар-карусельник

12 000,00

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА
МОЛОДІ

фахівець із соціальної роботи

6 700,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

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

5 000,00

ТОВ "НОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ"

шеф-кухар (для осіб з інвалідністю)

3 800,00

Завдання та обов’язки
Ремонт та обслуговування інвалідних візків,
медичних каталок, обслуговування
ортопедичних ліжок, обладнання тренажорного
залу.
Нарізання різьб різного профілю та шагу,
токарна обробка великогабаритних виробів та
вузлів.
Виявлення сімей, дітей та молоді, які
перебувають у складних життєвих обставинах,
та громадян похилого віку, інвалідів та інших
соціально незахищених груп населення, які
потребують соціальної підтримки та надання їм
соціальних послуг. Здійснення соціального
супроводу сімей, дітей та молоді, які
потребують сторонньої допомоги. Здійснення
соціальної та психологічної адаптації дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа з метою підготовки
до самостійного життя
Фільтрує, відстоює, веде процес осадження та
окислення гідрату закису заліза, пресує
відповідно до контрольних специфікацій.
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.
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 калькуляційних карт.

