Станом на 01.06.2017 на ринку праці Слов'янського регіону користуються попитом спеціалісти за наступними
професіями та спеціальностями
Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "АГРОФІД"

бухгалтер

5 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

верстатник широкого профілю

3 202,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

водій автотранспортних засобів

4 591,00

КЗ "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ

вчитель-реабілітолог

3 201,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

газорізальник

4 000,00

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

економіст з праці

3 391,00

Завдання та об
Заступник головного бухгалтера. Знання
податкового обліку, ведення бухгалтерського
обліку. Робота з програмами 1С та М.е.doc.
Робота на токарних верстатах ДІП200, ДІП300,
довбальному верстаті ТИП 7417, стругальному
верстаті ТИП 7535 та координатно-росточному
верстаті.
Керує автомобільним транспортним засобом,
забезпечує належний технічний стан
транспортного засобу, справність його
обладнання відповідно до стандартів.
Фізична реабілітація інвалідів, психологічна
допомога та соціальна адаптація дітей та
молоді з функціональними обмеженнями. Мати
навички проведення занять з лікувальної
фізичної культури.
Виконувати роботи з різання металевих
конструкцій. Повинен знати: будову та
особливості роботи газорізального апарату,
призначення і застосування спеціальних
пристроїв, загальні відомості про метал і
сплави, знати матеріали для різання і їх
характеристики (кисень, ацетон, пропан-бутан),
балони для стислих газів. Виконувати
прямолінійне та фігурне різання металу,
вирізання різних деталей, різати на необхідні
розміри негабарит.
Розраховує фонд заробітної плати, чисельність
працюючих. Розробляє Положення про
преміювання працівників, веде облік показників
по праці і заробітній платі. Знання порядку
тарифікації робіт і працівників.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ТОВ "ВО СЗВІ"

Електрогазозварник

4 000,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

Електрогазозварник

4 591,00

КП СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЖЕК № 6"

Електрогазозварник

3 600,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування

4 253,00

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.
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.
Виконує ручне дугове, плазмове, газове
зварювання, автоматичне і напівавтоматичне
зварювання простих деталей та конструкцій
вузлів з конструкційних сталей, кольорових
металів і сплавів та середньої складності
деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів із
вуглецевих сталей у всіх положеннях шва, крім
стельового. Наплавляє раковини та тріщини в
деталях, вузлах і відливках середньої
складності. Виконує попереднє і
супроводжувальне підігрівання під час
зварювання деталей з додержанням заданого
режиму.
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.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПАТ "СМЗ"

зуборізальник

10 000,00

ПАТ "СМЗ"

інженер з нормування праці

4 300,00

СІВЕРСЬКО-ДОНЕЦЬКЕ БУВР

Інженер-гідротехнік

3 201,00

Завдання та об
Нарізає зовнішні та внутрішні зуби
циліндричних та конічних шестерень, зубчастих
коліс за 8-9 ступенями точності методом
фрезерування, довбання, копіювання та
обкатування на однотипних зуборізних
верстатах з самостійним підналагодженням їх.
Нарізає зуби шестерень на спеціалізованих
напівавтоматичних або автоматичних
верстатах, які прилаштовані та налагоджені для
оброблення визначених деталей. Керує
підіймально-транспортним устаткуванням з
підлоги.
Розробляє та впроваджує технічно обгрунтовані
норми трудових витрат стосовно конкретних
виробничо-технічних умов по різним видам
робіт, що виконуються на підприємстві, на
основі використання міжгалузевих, галузевих та
інших прогресивних нормативів з праці з
урахуванням психофізіологічних і соціальноекономічних факторів, а також місцеві норми,
розраховані на основі технічних даних про
продуктивність устаткування, результатів
аналізу витрат робочого часу при застосуванні
найбільш продуктивних прийомів.
Провідний. Виконання функції замовника з
проектування, будівництва і реконструкції
природоохоронних та інших об'єктів інженерної
інфраструктури водогосподарського комплексу,
які фінансуються за рахунок державного
бюджету та інших джерел фінансування, в
межах компетенції. Здійснення контролю за
виконанням заходів з проектування,
будівництва і реконструкції гідротехнічних
споруд та водогосподарських об'єктів,
передбачених "Загальнодержавною цільовою
програмою розвитку водного господарства до
2021 року".

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

контролер водопровідного господарства

3 202,00

ФОП ТОЛСТИХ ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

кухар

3 600,00

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
МІСТА СЛОВ’ЯНСЬК - ВСП КЛПУ "ОБЛАСНИЙ
ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОП

Лікар з медицини невідкладних станів

3 201,00

КЗ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОВ'ЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ

лікар загальної практики-сімейний лікар

3 201,00

Завдання та об
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.
Кухар готує їжу відповідно до збірника
рецептур, слідкує за станом кухонного
обладнання під час роботи, підтримує в
належному санітарному стані обладнання
харчоблоку.
Забезпечення організації надання екстреної
медичної допомоги на догоспітальному етапі
згідно з затвердженими протоколами
(стандартами). Забезпечення транспортування
в лікувально-профілактичні заклади пацієнтів,
стан яких потребує екстреної стаціонарної
допомоги. Слідкувати за власною безпекою та
здоров'ям, а також за безпекою та здоров'ям
оточуючих людей в процесі виконання будьяких робіт або під час перебування на території
підприємства. Знати, виконувати вимоги
нормативно-правових актів з охорони праці.
Здійснює динамічне спостереження за станом
здоров'я кожного члена сім'ї з проведенням
необхідного обстеження і оздоровлення за
індивідуальним планом. Застосовує сучасні
методи діагностики, лікування та реабілітації
пацієнтів. Здійснює нагляд за побічними
реакціями/діями лікарських засобів. Організовує
у разі потреби консультації інших спеціалістів і
госпіталізацію пацієнтів. Здійснює нагляд за
хворими. Надає невідкладну медичну допомогу
на догоспітальному етапі.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КЗ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОВ'ЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ

лікар загальної практики-сімейний лікар

3 201,00

КЗ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОВ'ЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ

лікар загальної практики-сімейний лікар

3 201,00

КЗ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОВ'ЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ

лікар загальної практики-сімейний лікар

3 201,00

Завдання та об
Здійснює динамічне спостереження за станом
здоров'я кожного члена сім'ї з проведенням
необхідного обстеження і оздоровлення за
індивідуальним планом. Застосовує сучасні
методи діагностики, лікування та реабілітації
пацієнтів. Здійснює нагляд за побічними
реакціями/діями лікарських засобів. Організовує
у разі потреби консультації інших спеціалістів і
госпіталізацію пацієнтів. Здійснює нагляд за
хворими. Надає невідкладну медичну допомогу
на догоспітальному етапі.
Здійснює динамічне спостереження за станом
здоров'я кожного члена сім'ї з проведенням
необхідного обстеження і оздоровлення за
індивідуальним планом. Застосовує сучасні
методи діагностики, лікування та реабілітації
пацієнтів. Здійснює нагляд за побічними
реакціями/діями лікарських засобів. Організовує
у разі потреби консультації інших спеціалістів і
госпіталізацію пацієнтів. Здійснює нагляд за
хворими. Надає невідкладну медичну допомогу
на догоспітальному етапі.
Здійснює динамічне спостереження за станом
здоров'я кожного члена сім'ї з проведенням
необхідного обстеження і оздоровлення за
індивідуальним планом. Застосовує сучасні
методи діагностики, лікування та реабілітації
пацієнтів. Здійснює нагляд за побічними
реакціями/діями лікарських засобів. Організовує
у разі потреби консультації інших спеціалістів і
госпіталізацію пацієнтів. Здійснює нагляд за
хворими. Надає невідкладну медичну допомогу
на догоспітальному етапі.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КЗ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОВ'ЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ

лікар загальної практики-сімейний лікар

3 201,00

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-акушер-гінеколог

3 632,00

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-анестезіолог

4 486,00

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-дерматовенеролог

3 205,00

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-ендокринолог

3 202,00

Завдання та об
Здійснює динамічне спостереження за станом
здоров'я кожного члена сім'ї з проведенням
необхідного обстеження і оздоровлення за
індивідуальним планом. Застосовує сучасні
методи діагностики, лікування та реабілітації
пацієнтів. Здійснює нагляд за побічними
реакціями/діями лікарських засобів. Організовує
у разі потреби консультації інших спеціалістів і
госпіталізацію пацієнтів. Здійснює нагляд за
хворими. Надає невідкладну медичну допомогу
на догоспітальному етапі.
Володіє всіма методами амбулаторного і
стаціонарного лікування, повним обсягом
хірургічних втручань, включаючи екстирпацію
матки, перев'язку підчеревних артерій,
мікрохірургічні і пластичні операції.
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.
Застосовує сучасні методи профілактики,
діагностики, лікування, реабілітації та
диспансеризації хворих ендокринологічного
профілю, надає швидку та невідкладну медичну
допомогу. Веде лікарську документацію. керує
роботою середнього медичного персоналу.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-інфекціоніст

3 987,00

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-педіатр-неонатолог

3 205,00

КОМУНАЛЬНИЙ ЛІКУВАЛЬНОПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД
"СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА"

лікар-стоматолог-ортопед

3 201,00

КЗ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКОСАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОВ'ЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ

лікар-терапевт дільничий

3 201,00

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

лікар-хірург

3 900,00

Завдання та об
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.
Застосовує сучасні методи діагностики
основних стоматологічних захворювань.
Проводить ортопедичне лікування твердих
тканин зуба, захворювань пародонту,
патологічної стертості, патології скроневонижньощелепного суглоба. Надає невідкладну
стоматологічну допомогу. Здійснює нагляд за
побічними реакціями/діями лікарських засобів.
Дотримується принципів медичної деонтології.
Веде лікарську документацію. Планує роботу та
проводить аналіз її результатів.
Надає терапевтичну допомогу мешканцям
лікарської дільниці в амбулаторно-поліклінічній
установі або вдома, а також швидку й
невідкладну медичну допомогу хворим,
незалежно від їх місця проживання, у випадках
безпосереднього звернення при виникненні
гострих станів, травм або отруєнь. Здійснює
нагляд за побічними реакціями/діями лікарських
засобів. Дотримується принципів медичної
деонтології. Проводить диспансеризацію
населення відповідно до встановленого
переліку нозологічних форм.
Проводить клінічне обстеження хворого,
диференційну діагностику, визначає тяжкість
стану хворого. Надає невідкладну медичну
допомогу, визначає показання до госпіталізації,
тактику медикаментозного та оперативного
лікування. Веде лікарську документацію.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЖЕК № 4"

Маляр

3 201,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

машиніст екскаватора

4 591,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

Монтажник з монтажу сталевих та
залізобетонних конструкцій

4 000,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

муляр

4 300,00

ЦЕНТР ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ №11
СЛОВ'ЯНСЬК

оператор поштового зв'язку

3 201,00

Завдання та об
Виконує малярні роботи в житлових будинках.
Фарбує поверхні, які не потребують
високоякісного оброблення, після нанесення
шпаклівок та ґрунтувальних шарів. Готує
вироби для лакування по лаковій шпаклівці і
для пофарбування під рисунок різних порід
дерева, каменю та мармуру. Вирівнює поверхні
шпаклівкою із замазуванням дефектів.
Керує екскаваторами одноковшовими,
поздовжнього копання (траншейними,
дреноукладальними, каналокопальними,
радіальними), ланцюговими та роторними або
планувальниками під час розробляння грунтів,
копання траншей для підземних комунікацій.
Виконує щозмінний огляд, технічне
обслуговування машини та її робочих органів,
бере участь у її плановому запобіжному
ремонті.
Виконує монтажні роботи середньої складності
під час складання конструкцій будівель і споруд
з окремих елементів і укрупнених блоків. 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.
Знання способів кладки особливо складних
конструкцій, їх спорудження та
розкружалювання, правил і норм охорони праці.
Здійснює контроль за вихідними, вхідними й
оплаченими грошовими переказами. Приймає
від відділів соціального захисту документи на
виплату пенсій, перевіряє та обробляє їх.
Контролює виплату пенсій і грошових допомог
та звіт про виплачену пенсію у відділеннях
зв’язку, готує зведену звітність для органів
соціального захисту по виплаченій пенсії за
район, що надсилається до центру нарахування
і виплати пенсій та грошових допомог.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПП "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЯКС"

пекар

3 500,00

ТОВ "МЕГАПОЛІС"

покоївка

3 201,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

покрівельник рулонних покрівель та покрівель
із штучних матеріалів

5 000,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

покрівельник рулонних покрівель та покрівель
із штучних матеріалів

5 000,00

Завдання та об
Випікання хлібобулочних виробів, заміс тіста,
розкладка готових виробів. Можливе навчання
на робочому місці. Графік роботи: з 17-00 до 500 (ніч через ніч).
Прибирання номерів готелю, коридорів з
використанням засобів побутової хімії,
прилеглої території. Режим роботи: доба
працювати, 2 доби відпочивати.
Виконує роботи середньої складності під час
улаштовування та ремонту рулонних покрівель і
покрівель із штучних матеріалів. Покривання
трьох і чотирьохсхилих, шатрових, мансардних і
вальмових, Т- і Г-подібних у плані дахів
рулонними матеріалами з оброблянням звисів.
Покривання трьох і чотирьохсхилих, шатрових,
мансардних і вальмових, Т- і Г-подібних у плані
дахів азбестоцементними листами або
плитками (шифером) черепицею. Обробляння
гребенів, ребер і дахових вікон штучними
матеріалами. Ґрунтування основ.
Виконує роботи середньої складності під час
улаштовування та ремонту рулонних покрівель і
покрівель із штучних матеріалів. Покривання
трьох і чотирьохсхилих, шатрових, мансардних і
вальмових, Т- і Г-подібних у плані дахів
рулонними матеріалами з оброблянням звисів.
Покривання трьох і чотирьохсхилих, шатрових,
мансардних і вальмових, Т- і Г-подібних у плані
дахів азбестоцементними листами або
плитками (шифером) черепицею. Обробляння
гребенів, ребер і дахових вікон штучними
матеріалами. Ґрунтування основ.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

покрівельник рулонних покрівель та покрівель
із штучних матеріалів

5 000,00

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

покрівельник рулонних покрівель та покрівель
із штучних матеріалів

5 000,00

СЛОВ'ЯНСЬКА ЦРЛ

провізор

3 782,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СФС ТРЕЙД"

слюсар з контрольно-вимірювальних приладів
та автоматики (електромеханіка)

3 400,00

Завдання та об
Виконує роботи середньої складності під час
улаштовування та ремонту рулонних покрівель і
покрівель із штучних матеріалів. Покривання
трьох і чотирьохсхилих, шатрових, мансардних і
вальмових, Т- і Г-подібних у плані дахів
рулонними матеріалами з оброблянням звисів.
Покривання трьох і чотирьохсхилих, шатрових,
мансардних і вальмових, Т- і Г-подібних у плані
дахів азбестоцементними листами або
плитками (шифером) черепицею. Обробляння
гребенів, ребер і дахових вікон штучними
матеріалами. Ґрунтування основ.
Виконує роботи середньої складності під час
улаштовування та ремонту рулонних покрівель і
покрівель із штучних матеріалів. Покривання
трьох і чотирьохсхилих, шатрових, мансардних і
вальмових, Т- і Г-подібних у плані дахів
рулонними матеріалами з оброблянням звисів.
Покривання трьох і чотирьохсхилих, шатрових,
мансардних і вальмових, Т- і Г-подібних у плані
дахів азбестоцементними листами або
плитками (шифером) черепицею. Обробляння
гребенів, ребер і дахових вікон штучними
матеріалами. Ґрунтування основ.
Забеспечує населення та лікувальнопрофілактичні заклади лікарськими засобами та
іншими товарами медичного призначення.
Контролює якість лікарських засобів та
напівфабрикатів.
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.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

КП "СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ"

слюсар з ремонту автомобілів

4 253,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

слюсар-інструментальник

5 000,00

МИКОЛАЇВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗОШІНТЕРНАТ №7 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

слюсар-сантехнік

3 201,00

ТОВ "ЛДЦ "АЛЬЯНС"

статистик медичний

3 210,00

КП "ЖЕК № 1"

столяр

3 201,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СФС ТРЕЙД"

токар

3 600,00

Завдання та об
Проводить діагностику і профілактичний огляд
автотранспортних засобів, виявляючи дефекти.
Вибраковує деталі після розбирання та мийки,
проводить при необхідності слюсарну обробку
деталей, статичне балансування деталей і
вузлів. Виконує роботи з розбирання, ремонту і
складання вузлів і механізмів автотранспортних
засобів.
Виготовляє та ремонтує точні та складні
інструменти та пристрої (копірів, вирізних та
витяжних штампів, пуансонів, кондукторів).
Виготовляє особливо складні та точні
інструменти та пристрої з застосуванням
спеціальної технологічної оснастки. Доводить,
притирає та виготовляє деталі фігурного
контуру за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами
точності) з одержанням дзеркальної поверхні.
Робота в оздоровчому дитячому таборі
"Вишнегірськ" з 01.06.2017 по 31.08.2017.
Ремонт та обслуговування систем
водопостачання, каналізації та водостоків.
Вести статистичний облік на підприємстві,
подавати звіти в відділ статистики.
Оформлення медичної статистичної інформації
відповідно до встановлених форм, показників
роботи закладу.
Здійснює скління під'їздів, ремонт крамничок,
стругання, зачищення і шліфування заготівель
виробів; здійснює припасування і кріплення на
клеї і шурупах деталей до вузлів і виробів в
обробленому виді.
Виконує токарне оброблення складних та
дорогих деталей та інструментів за 4-5
квалітетами на універсальних токарних станках.
Обточує зовнішні і внутрішні фасонні поверхні
та поверхні, які сполучені з криволінійними
циліндричними поверхнями з важкодоступними
для оброблення та виміряння місцями. Виконує
операції з доведення відповідального
інструменту, який має декілька сполучених
поверхонь. Знає, розуміє і застосовує діючі
нормативні документи, що стосуються його
діяльності.

Роботодавець (назва)

Посада (назва)

Заробітна плата

ПАТ "СМЗ"

токар

10 000,00

ПАТ "СМЗ"

токар-карусельник

10 000,00

ПАТ "СМЗ"

токар-розточувальник

10 000,00

ТОВ "ВО СЗВІ"

фрезерувальник

3 210,00

Завдання та об
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
однозахідну трикутну, прямокутну та
трапецеїдальну різьбу різцем. Нарізає різьби
вихровими головками. Керує токарноцентровими верстатами з висотою центрів 2000
мм та вище, що мають більше трьох супортів.
Керує підіймально-транспортним устаткуванням
з підлоги.
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
однозахідну трикутну, прямокутну та
трапецеїдальну різьбу різцем. Нарізає різьби
вихровими головками. Керує токарноцентровими верстатами з висотою центрів 2000
мм та вище, що мають більше 3 супортів, під
керівництвом токаря вищої кваліфікації.
Виконує токарне оброблення тонкостінних
деталей з товщиною стінки до 1 мм та
довжиною до 200 мм. Виконує токарнорозточувальні роботи методом суміщеного
плазмово-механічного обробленняпід
керівництвом токаря вищої кваліфікації. Нарізає
зовнішню і внутрішню однозахідну 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 підіймальнотранспортним устаткуванням.
Фрезерування зовнішніх та внутрішніх
поверхонь, штампов, прес-форм, матриць
складної конфігурації. Робота на вертикальному
фрезерному верстаті 6Р12, 6Т12-1,
горизонтальному фрезерному верстаті 6Н80.

Роботодавець (назва)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СФС ТРЕЙД"

Посада (назва)

фрезерувальник

Заробітна плата

Завдання та об

3 400,00

Фрезерування особливо складних
експериментальних і дорогих деталей і
конструкцій по 1-5 квалітетами (1-2 класу
точності), що мають кілька сполучених з
криволінійними циліндричних поверхонь, з
важкодоступними для обробки і вимірювань
місцями, з застосуванням універсального і
спеціального різального інструменту та
оптичних пристроїв.

