Станом на 04.06.2018 на ринку праці Слов'янського регіону користуються попитом спеціалісти за наступними
професіями та спеціальностями
Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

Електрогазозварник

5 620,00

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

Кондуктор громадського транспорту

3 742,00

ТОВ "МЦ "КЛІНІКА РЕПРОДУКТИВНОЇ
МЕДИЦИНИ ДОКТОРА АЙЗЯТУЛОВОЙ"

біолог

3 900,00

КЗ "ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК У М. СВЯТОГІРСЬКУ"

бухгалтер

5 580,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

водій автотранспортних засобів

4 700,00

Завдання та обов’язки
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.
Реалізація абонементних талонів та проїзних
квитків пасажирам тролейбуса. Перевірка
наявності проїзних квитків, документів, що
надаються для безкоштовного проїзду.
Виконання лабораторних досліджень на
преаналітичному, аналітичному,
постаналітичному етапах програми допоміжних
репродуктивних технологій (ДРТ); проведення
ембріологічної частини програм ДРТ, освоєння і
впровадження нових методів культивування
ембріонів та забезпечення використання
методів з доказаною ефективністю та
безпечністю. Проведення заморожування та
розморожування ембріонів, забезпечення
необхідного режиму зберігання ембріонів.
Ведення медичної документації.
Нарахування заробітної плати в програмі
"Афіна", надання в електронному вигляді звітів
1-ДФ, персоніфікація. Володіння програмами
М.е.doc, Приват 24 (для бізнесу), Мережа,
ProZorro.
Керує автомобілями марки ГАЗ-53, ГАЗ-63, ГАЗ152, ВАЗ. Виконує вимоги правил дорожнього
руху, правил перевезень вантажів, пасажирів,
багажу. Слідкує за технічним станом
автомобіля, заправляє паливом, оформлює
дорожню документацію За більш детальною
інформацією звертатися за телефоном
0505426582 (механік Роман Володимирович).

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЖЕК № 4"

двірник

3 725,00

КП "ЖЕК № 1"

двірник

3 725,00

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОНБАСЕНЕРГО" "ЕНЕРГОСОЦІНВЕСТ"

економіст

7 000,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

5 207,00

КЗ ДНЗ №25 "ДЮЙМОВОЧКА"

керівник музичний

5 850,00

Завдання та обов’язки
Прибирання прибудинкової території житлового
фонду мікрорайону "Артема". Прибирає
закріплені за ним вулиці, тротуари, очищає
дворові ящики і вуличні урни від сміття.
Прибирання прибудинкової території, підрізання
кущів та дерев, прибирання листя та снігу.
Здійснення аналізу господарської діяльності
підприємства та його підрозділів, розрахунок
собівартості, складання калькуляцій на окремі
види послуг та продукції. Підготовка звітності в
установлені терміни. Знання методичних
матеріалів з планування, обліку та аналізу
діяльності підприємств. Навички роботи в
програмі 1-С. Бухгалтерія. За додатковою
інформацією звертатися за адресою: м.
Миколаївка, вул. Європейська 120, готель
"Заря", 4 поверх, кімн. 403 або за телефоном
(06262)49194 (Оксана Володимирівна).
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.
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.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КЛПЗ "СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ"

лікар-інфекціоніст

4 426,00

КЛПЗ "СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ"

лікар-акушер-гінеколог

4 790,00

КЛПЗ "СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ"

лікар-анестезіолог

5 508,00

КЛПЗ "СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ"

лікар-ендокринолог

3 848,00

ФОП ТОЛКАЧОВА ТЕТЯНА АБЛЕМІТІВНА

покоївка

3 725,00

ПП "СЛОВ'ЯНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА
ФАБРИКА "ВАЛЄНСІЯ"

прибиральник виробничих приміщень

3 730,00

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
санітарно-епідеміологічною службою.
Здійснює діагностику вагітності, спостереження
за вагітними, раннє виявлення ускладнень
вагітності і пологів. Організовує та проводить
диспансеризацію гінекологічних хворих. Володіє
всіма методами амбулаторного і стаціонарного
лікування, повним обсягом хірургічних втручань,
надає швидку і невідкладну медичну допомогу.
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.
Здійснює поточне і генеральне прибирання
номерів і закріплених за нею приміщень
загального користування згідно з прийнятою
технологією і періодичністю.
Прибирання виробничих приміщень
підприємства. Графік роботи уточнюється при
співбесіді.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

СТРУКТУРНА ОДИНИЦЯ ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОНБАСЕНЕРГО" "ЕНЕРГОСОЦІНВЕСТ"

робітник з комплексного обслуговування й
ремонту будинків

5 000,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

слюсар аварійно-відбудовних робіт

5 620,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

слюсар-сантехнік

4 100,00

Завдання та обов’язки
Технічне обслуговування та ремонт комунікацій
спортивного комплексу "Енергетик" та готелю
"Заря". 6-денний робочий тиждень. Працювати
1 тиждень в 1 зміну з 08-00 до 15-00; 2 тиждень
в 2 зміну з 15-00 до 22-00. За додатковою
інформацією звертатися за адресою: м.
Миколаївка, вул. Європейська 120, готель
"Заря", 4 поверх, кімн. 403 або за телефоном
(06262)49194 (Оксана Володимирівна).
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.
Ремонт санітарно-технічного обладнання
систем центрального опалення, каналізації.
Ремонт запірної арматури. Експлуатація
насосних агрегатів. З випробувальним терміном
1 місяць.

