Станом на 01.08.2017 на ринку праці Слов'янського регіону користуються попитом спеціалісти за наступними
професіями та спеціальностями
Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А1493

бухгалтер

7 000,00

ФОП БІЛИЦЬКА АЛЛА АНДРІЇВНА

бухгалтер

4 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

вантажник

3 300,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

верстатник широкого профілю

3 850,00

ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "СХІД"

Випалювач електрокерамічних виробів

4 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

водій навантажувача

4 000,00

КЗ ДНЗ № 20 "ТЕРЕМОК"

двірник

3 201,00

Завдання та об
Облік необоротних актів, матеріальних запасів,
запасів військового майна спеціальних
призначень.
Організація і ведення бухгалтерського,
податкового та статистичного обліку.
Складання бухгалтерської, податкової
звітності, облік товарно-матеріальних
цінностей. Нарахування заробітної плати.
Знання програми 1-С, М. Е. D O K.
Попередньо дзвонити за номером 0505970419
Алла Андріївна. Магазин знаходиться за
адресою вул. Шовковична, 19.
Терміново! Перенесення вантажів та пакування
електрокерамічних виробів. Підняття важкостей
понад 15 кг.
Робота на токарних верстатах ДІП200, ДІП300,
довбальному верстаті ТИП 7417, стругальному
верстаті ТИП 7535 та координатно-росточному
верстаті.
Проводити випалювання вогнетривких та
електрокерамічних виробів.
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.
Режим роботи: з 6-00 до 14-30, перерва з 12-00
до 12-30. прибирання території дитячого
закладу від сміття, листя, покіс трави, у
зимовий період прибирання снігу. Дотримання
правил охорони праці.

Роботодавець (назва)

ТОВ "ВО СЗВІ"

Посада (назва)

Електрогазозварник

Заробітна плата

4 000,00

ТОВ "РУССОЛЬ-УКРАЇНА"

інженер-енергетик

4 198,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

інженер-конструктор

4 500,00

ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС)

інженер-технолог

10 000,00

Завдання та об
Вміння різати та зварювати газом конструкції,
деталі. Знає, розуміє і застосовує діючі
нормативні документи, що стосуються його
діяльності. Знає і виконує вимоги нормативних
актів про охорону праці та навколишнього
середовища, дотримується норм, методів і
прийомів безпечного виконання робіт.
Виконання робіт на висоті.

Ведення книг лімітів використання
електроенергії, нагляд за енергетичною
безпекою на підприємстві, ведення звітів
використання електроенергії (активної,
реактивної), загальний нагляд над безпекою
використання електроенергії, електроприладів,
електроустаткування. Наявність 4 групи допуску
електробезпеки.
Розробка ескізів, технічних і робочих проектів
різної складності, забезпечує в процесі
проектування відповідність розроблюваних
конструкцій технічним завданням, стандартам,
нормам охорони праці, вимогам економії
технології виробництва. Розробка
конструкторської документації з використанням
комп'ютерних програм (3-D моделювання).
Розроблює, застосовуючи засоби автоматизації
проектування, та впроваджує прогресивні
технологічні процеси, види обладнання і
технологічної оснастки, засоби автоматизації і
механізації, оптимальні режими виробництва на
продукцію, яку випускає підприємство, і на всі
види різних за складністю робіт, забезпечуючи
виробництво конкурентоспроможної продукції і
скорочення матеріальних і трудових витрат на її
виготовлення. Розроблює плани розміщення
устаткування, технічного оснащення та
організації робочих місць.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ИСТОЧНИК"

інженер-технолог

4 485,00

ФОП МОРОЗОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

кондитер

3 202,00

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

Кондуктор громадського транспорту

3 202,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

контролер водопровідного господарства

3 201,00

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-акушер-гінеколог

3 632,00

Завдання та об
Розробляє та впроваджує у виробництво
технологічні процеси і режим з виробництва
кондитерської продукції , що випускається
підприємством. Контролює дотримання
технологічної дисципліни, правильну
експлуатацію технологічного устаткування,
ведення технологічних процесів відповідно до
нормативних вимог. Робота на умовах
строкового трудового договору.
Веде процес виготовлення простих тортів,
тістечок та інших поштучних кондитерських і
хлібобулочних виробів. Заготовляє, відважує,
відмірює сировину за заданою рецептурою.
Звертатись за телефоном 0956610951 Надія
Георгіївна.
Реалізація абонементних талонів та проїзних
квитків пасажирам тролейбуса. Перевірка
наявності проїзних квитків, документів, що
надаються для безкоштовного проїзду. Режим
роботи: з 6-00 до 16-00 або з 10-00 до 20-30 (3
дні робочі, 2 дні вихідні), можливі зміни після
узгодження з адміністрацією.
Робота в абонентському відділі. Контролює
роботу і знімає показання водомірних
лічильників усіх систем і калібрів, установлених
на водопровідній мережі. Здійснює розрахунки
за використану воду згідно з чинними тарифами
і оформляє рахунки за установленою формою.
Регулює напірні засувки вручну на
водопровідних вводах, а також у колодязях.
Пломбує обвідні засувки на водомірних вузлах.
Визначає наявність води через несправні
сантехприлади в абонентів, на вводах і на
внутрішньодворових мережах.
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.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-анестезіолог

4 486,00

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-дерматовенеролог

3 205,00

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-інфекціоніст

3 987,00

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-педіатр-неонатолог

3 205,00

ТОВ "ОКОШКО"

Маляр

4 700,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

механік дільниці

5 100,00

Завдання та об
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.
Застосовувати сучасні методи профілактики ,
діагностики, лікування, реабілітації та
диспансеризації хворих дерматовенеролочного
профілю, надавати їм швидку та невідкладну
допомогу.
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.
Визначає ступінь ризику виникнення
перинатальної патології, оцінює показники
обстеження стану внутрішньоутробного плода.
Фарбує поверхні, які потребують високоякісного
оброблення, після нанесення шпаклівок і
грунтувальних шарів фарбами, здійснює
шліфування, грунтування, полірування їх
різними інструментами. Виконує пофарбування
поверхонь. Обробляє поверхні забризкуванням.
Забезпечує безаварійну і надійну роботу всіх
видів устаткування, його правильну
експлуатацію, своєчасний якісний ремонт і
технічне обслуговування. організує роботу
ремонтників підрозділу.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "ОКОШКО"

Монтажник гіпсокартонних конструкцій

4 700,00

ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС)

Монтер колії

5 000,00

ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "СХІД"

оправник електрокерамічних виробів

4 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

оправник електрокерамічних виробів

5 580,00

ФОП БАЙДАЧЕНКО МАКСИМ ЄВГЕНОВИЧ

підсобний робітник

3 201,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СФС ТРЕЙД"

прибиральник територій

3 201,00

ФОП БІЛИЦЬКА АЛЛА АНДРІЇВНА

продавець непродовольчих товарів

4 000,00

Завдання та об
Обмірювання приміщень, провішування осей та
розмічання місць розташування основних
профілів та брусків під час улаштовування
гіпсокартонних конструкцій із застосуванням
контрольно - вимірювальних інструментів.
Шпаклювання швів, стиків та підготовка
поверхні гіпсокартонних плит для
декоративного опорядження.
Виконує роботи з монтажу, демонтажу та
ремонту конструкцій верхньої споруди колії та
залізничних ліній. Знає, розуміє і застосовує
діючі нормативні документи, що стосуються
його діяльності. Знає і виконує вимоги
нормативних актів про охорону праці та
навколишнього середовища, дотримується
норм, методів і прийомів безпечного виконання
робіт.
Обрізання сформованого виробу на
оправочному верстаті з дотриманням норм
технологічного процесу.
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).
Виконує підсобні та допоміжні роботи в
мебельному цеху. Робота з деревом,
фурнітурою, склом. Без шкідливих звичок.
Попередньо телефонувати: 0954252044 Андрій.
Підмітає проїжджу частину доріг і тротуарів
вулиць, чистить їх від снігу та льоду, посипає
піском. Копає та прочищає канавки й лотки для
стоку води. Поливає зелені насадження, клумби
та газони. Очищає урни від сміття. Веде нагляд
за санітарним станом обслуговуваної території.
Обслуговує покупців, показує товари, готує
товар до продажу, розпаковує, перевіряє
зовнішній вигляд товару. Розміщує та викладає
товари, оформляє прилавкові вітрини.
Підраховує гроші та здає їх в установленому
порядку. Попередньо дзвонити за номером
0505970419 Алла Андріївна. Магазин
знаходиться за адресою вул. Шовковична, 19.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПП "СЛАВТЕПЛОМАШ"

Слюсар із складання металевих конструкцій

4 000,00

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

слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування

3 569,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

слюсар-інструментальник

5 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

слюсар-ремонтник

5 680,00

ПАТ "ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ" (ЕМСС)

токар-розточувальник

12 000,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АПТЕКА 530"

фармацевт

3 201,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

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

4 750,00

Завдання та об
Складання металоконструкцій - котлів
твердоналивних, побутових з перевіркою на
герметичність водяних рубашок. Попередньо
телефонувати за номером 0503484843.
Діагностика та ремонт приладів та складових
одиниць електроустаткування тролейбусів.
Заміна дрібних деталей агрегатів та приладів
тролейбусів. Наявність допуску 3 групи
електробезпеки. Графік: день, ніч, 48 годин
відпочинку.
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.
Здійснювати ремонт металорізальних верстатів
або перевантажувальних машин. Знає, розуміє і
застосовує діючі нормативні документи, що
стосуються його діяльності.

Виконує токарне оброблення деталей
середньої складності за 8-11-м квалітетами на
налагоджувальних токарних напівавтоматах та
виконує операції з обточування і розточування
циліндричних, фасонних поверхонь.
Приймання товару, його розподіл по місцях
зберігання, забезпечення умов зберігання
лікарських засобів і виробів медичного
призначення. Реалізувати та проводити
контроль якості лікарських засобів на стадіях
зберігання і реалізації. Можливе
працевлаштування студентів.
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.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "ВО СЗВІ"

фрезерувальник

4 900,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

футерувальник (кислототривник)

4 100,00

Завдання та об
Фрезерування зовнішніх та внутрішніх
поверхонь, штампов, прес-форм, матриць
складної конфігурації. Робота на вертикальному
фрезерному верстаті 6Р12, 6Т12-1,
горизонтальному фрезерному верстаті 6Н80.
Працює зі спеціальним розчином на шарових
млинах. Знає, розуміє і застосовує діючі
нормативні документи, що стосуються його
діяльності. Знає і виконує вимоги нормативних
актів про охорону праці та навколишнього
середовища, дотримується норм, методів і
прийомів безпечного виконання робіт.

