
Роботодавець (назва) / 

Оперативні вакансії

Посада (назва) / 

Характеристика 

вакансії

Завдання та обов'язки / Характеристика вакансії

Заробітна плата 

/ Оперативні 

вакансії

Місце проведення робіт / 

Оперативні вакансії

Фактична адреса ПОУ / Оперативні 

вакансії

Телефон відділу 

кадрів / 

Оперативні 

вакансії

Батьківський ЦЗ 

реєстрації / 

Оперативні вакансії

ТОВ "ТИСА ПЕТРОЛІУМ" кухар

Смачно готувати, вміння користуватися технологічними картами. Про 

співбесіду домовлятися по телефону: (067)5005510 5 250,00

3222485901, Київська область, 

Києво-Святошинський район, 

Петропавлівська Борщагівка

Київська область, Києво-

Святошинський район, 

Петропавлівська Борщагівка, 

ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, 4-Б (044)2746778

1000, Київський 

обласний ЦЗ

ТЗОВ "ГАЛІЦІЯ-СЕРВІС" кухар

Приготування страв традиційної кухні 

Обслуговування бенкетів

Ресторан "Гуцульська гражда"

тел 0964503480 7 500,00

4610136900, Львівська область, 

Львів, Франківський

Львівська область, Львів, 

Франківський, ВУЛ.В.ВЕЛИКОГО 

БУД.2А (ресторан "Гуцульська 

гражда)

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

СЕРАФИН ТЕТЯНА ІГОРІВНА кухар

приготування гарячих страв, закусок, замовлення продуктів, дотримання 

технологій зберігання та приготування продуктів 4 200,00

4621510100, Львівська область, 

Жидачівський район, Жидачів

Львівська область, Жидачівський 

район, Жидачів, Рильського, 23 0323933452

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

НАГІРНА ОКСАНА 

ЄВГЕНІВНА кухар

Робота в кафе-барі "Анна". Робочий день з 12.00 - 23.00. Можливий графік 

роботи: тиждень через один, або три дні через три. Контактний телефон: 

0988908004. 6 000,00

4623910100, Львівська область, 

Радехівський район, Радехів

Львівська область, Радехівський 

район, Радехів, М. РАДЕХІВ ВУЛ.  

МИШУГИ, 23 0988908004

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

ВОВК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА кухар Робота в кафе"Ташлик", графік роботи з 8.00-.17.00, 17.00-.24.00,24.00-8.00 4 173,00

4825484601, Миколаївська 

область, Первомайський район, 

Лиса Гора

Миколаївська область, 

Первомайський район, Лиса Гора, 

ВУЛ. ДРУЖБИ, 23 0963164819

1400, 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

ОЦЗ

ВОВК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА кухар Робота в кафе"Ташлик", графік роботи з 8.00-.17.00, 17.00-.24.00,24.00-8.00 4 173,00

4825484601, Миколаївська 

область, Первомайський район, 

Лиса Гора

Миколаївська область, 

Первомайський район, Лиса Гора, 

ВУЛ. ДРУЖБИ, 23 0963164819

1400, 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

ОЦЗ

ПІВДЕННЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ (ВІЙСЬКОВА 

ЧАСТИНА 1469) кухар

Основним завданням кухаря є якісне і своєчасне приготування страв із 

доброякісних продуктів харчування згідно правил виробничої санітарії, 

кухонним обладнанням, техніки безпеки і протипожежного захисту та норм 

охорони праці, з неухильним дотриманням технології їх приготування, а 

також своєчасно проходить медичний огляд і продовжує санітарну книжку. 10 000,00

5123781501, Одеська область, 

Овідіопольський район, 

Кароліно-Бугаз

Одеська область, Одеса, 

Приморський, ВУЛИЦЯ 

ЖУКОВСЬКОГО 1

(048)7225018, 

(095)9082870, 

(093)6267074, 

(068)9391158, 

(048)7795361, 

(048)7795415

1500, Одеський 

обласний ЦЗ

ТОВ "НВП "ГЛОБИНСЬКИЙ 

СВИНОКОМПЛЕКС" кухар приготування їжі для працівників комбікормового заводу 5 500,00

5320610100, Полтавська 

область, Глобинський район, 

Глобино

Полтавська область, Глобинський 

район, Глобино, вул. Кірова. 80503052265 1600, Полтавський OЦЗ

КЛИМЮК ДІАНА 

МИКОЛАЇВНА кухар приготування комплексних обідів для туристів (перші і другі страви) 5 000,00

5624655400, Рівненська область, 

Рівненський район, Клевань

Рівненська область, Рівненський 

район, Клевань,  вул. Космонавтів, 

буд.9, Hotel “Тунель Кохання Tunnel 

of love”

	0961611638, 

0503393149 1750, Рівненський ОЦЗ

ТОВ "ТРАСА" кухар

кухар; виконання робіт по кухні; місце проведення робіт: м. Одеса (район 2-х 

стовпів); 

надається житло (ліжкомісце)

т. (050)3905765; (063)6011071 6 000,00

5121056800, Одеська область, 

Біляївський район, Хлібодарське

Одеська область, Біляївський район, 

Хлібодарське, 12 км а/ш м-16 Одеса-

Кучурган (050)4959087

1500, Одеський 

обласний ЦЗ

ПП "ЦИКАС" бармен

Обслуговує споживачів: пропонує, показує, реалізує готові до споживання 

безалкогольні, слабоалкогольні напої (пиво, фруктові та мінеральні води, 

соки), кондитерські вироби, закуски, страви. 7 000,00

3210600000, Київська область, 

Бровари

Київська область, Бровари, 

вул.Київська 316 0965850056

1000, Київський 

обласний ЦЗ

ТОВ "ТИСА ПЕТРОЛІУМ" бармен

Бармен-офіціант. Обслуговування клієнтів, перевірка необхідної продукції на 

барі, знання діючих продажних цін кафе; ввічливість і тактовність у 

спілкуванні з клієнтами та відвідувачами. Виконувати роботу офіціанта. Про 

співбесіду домовлятися по телефону: (067)5005510 4 200,00

3222485901, Київська область, 

Києво-Святошинський район, 

Петропавлівська Борщагівка

Київська область, Києво-

Святошинський район, 

Петропавлівська Борщагівка, 

ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, 4-Б (044)2746778

1000, Київський 

обласний ЦЗ

СЕРАФИН ТЕТЯНА ІГОРІВНА бармен вміння робити із РРо, обслуговування клієнтів, чистота на робочому місці 4 200,00

4621510100, Львівська область, 

Жидачівський район, Жидачів

Львівська область, Жидачівський 

район, Жидачів, Рильського, 23 0323933452

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості



МАРКО ТЕТЯНА 

МИКОЛАЇВНА бармен

Обслуговує та консультує споживачів щодо асортименту  напоїв, 

кондитерських виробів,закусок,  змішує компоненти напоїв в шейк ері, 

крюшон ниці, бленд ері, готує холодні та гарячі канапки, веде облік 

реалізованих товарів ,рахує вартість замовлення, здає гроші, оформляє 

вітрини.Графік роботи:11.00-1.00 два дні через два дні. Оплата праці за два 

дні роботи. Переоблік що два тиждні. 5 000,00

4623686401, Львівська область, 

Пустомитівський район, 

Сокільники

Львівська область, Пустомитівський 

район, Сокільники, ВУЛ. 

Л.УКРАЇНКИ, 17

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

МАРКО ТЕТЯНА 

МИКОЛАЇВНА бармен

Обслуговує та консультує споживачів щодо асортименту  напоїв, 

кондитерських виробів,закусок,  змішує компоненти напоїв в шейк ері, 

крюшон ниці, бленд ері, готує холодні та гарячі канапки, веде облік 

реалізованих товарів ,рахує вартість замовлення, здає гроші, оформляє 

вітрини.Графік роботи:11.00-1.00 два дні через два дні. Оплата праці за два 

дні роботи. Переоблік що два тиждні. 5 000,00

4623686401, Львівська область, 

Пустомитівський район, 

Сокільники

Львівська область, Пустомитівський 

район, Сокільники, ВУЛ. 

Л.УКРАЇНКИ, 17

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

НАГІРНА ОКСАНА 

ЄВГЕНІВНА бармен

Робота в кафе-барі "Анна". Робочий день з 12.00 - 23.00. Можливий графік 

роботи: тиждень через один, або три дні через три. Контактний телефон: 

0988908004. 6 000,00

4623910100, Львівська область, 

Радехівський район, Радехів

Львівська область, Радехівський 

район, Радехів, М. РАДЕХІВ ВУЛ.  

МИШУГИ, 23 0988908004

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

ВОВК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА бармен Робота в кафе"Ташлик", графік роботи з 8.00-.17.00, 17.00-.24.00,24.00-8.00 4 173,00

4825484601, Миколаївська 

область, Первомайський район, 

Лиса Гора

Миколаївська область, 

Первомайський район, Лиса Гора, 

ВУЛ. ДРУЖБИ, 23 0963164819

1400, 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

ОЦЗ

ВОВК ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА бармен Робота в кафе"Ташлик", графік роботи з 8.00-.17.00, 17.00-.24.00,24.00-8.00 4 173,00

4825484601, Миколаївська 

область, Первомайський район, 

Лиса Гора

Миколаївська область, 

Первомайський район, Лиса Гора, 

ВУЛ. ДРУЖБИ, 23 0963164819

1400, 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ 

ОЦЗ

ТОВ "ТРАСА" бармен

Бармен в кафе на паркінг. 

Попередній дозвін за тел. (050)3905765, (063)6011071 6 000,00

5121056800, Одеська область, 

Біляївський район, Хлібодарське

Одеська область, Біляївський район, 

Хлібодарське, 12 км а/ш м-16 Одеса-

Кучурган (050)4959087

1500, Одеський 

обласний ЦЗ

БАЛИК НАТАЛІЯ 

ВІКТОРІВНА бармен

кафе-бар "Зелемянка" у с.Гребенів Сколівського району Львівської області, 

робота згідно графіка роботи (тиждень/через тиждень); доїзд до та з місця 

роботи, проживання та харчування - за рахунок роботодавця 4 200,00

4624581401, Львівська область, 

Сколівський район, Гребенів

Львівська область, Новий Розділ, 

вулиця Шевченка, 4 0326130055

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

ЗУБРИЦЬКИЙ ЗЕНОВІЙ 

ТЕОДОЗІЙОВИЧ бармен

Робота в барі готелю "Респект" (смт. Східниця, вул. Б. Хмельницького, 28 ): 

знання  асортименту, рецептури, технології виготовлення алкогольних, 

слабоалкогольних коктейлів, напоїв, закусок, страв і кондитерських виробів; 

умов і термінів зберігання кулінарної продукції, основ національного та 

безпечного харчування; правил етикету і техніку обслуговування споживачів 

за барною стійкою; (працювати 5 днів через 5), телефон для довідок - 

0962577510, Галина Федорівна 4 350,00

4610345400, Львівська область, 

Східниця

Львівська область, Східниця, вул. Б. 

Хмельницбкого, 28 0982577510

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

ТЗОВ "МАРКЕТ" офіціант

Кафе "Палермо". Швидке та якісне обслуговування відвідувачів, 

дотримуватись певних правил етикету, наявність медичної книжки та 

обов'язкове проходження медогляду. 4 200,00

4622410100, Львівська область, 

Мостиський район, Мостиська

Львівська область, Мостиський район, 

Мостиська, вул. Галицька 2 0323425046

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

МАРКО ТЕТЯНА 

МИКОЛАЇВНА офіціант

Обслуговування клієнтів:сервірує столи, приймає замовлення від клієнтів, 

передає його на кухню, подає страви в тарілках на стіл, відкорковує пляшки,  

наливає напої, рахує ватість замовлення, проводить повний розрахунок з 

клієнтами, збирає використаний посуд, прибирає столи, здає посуд, підбиває 

підсумки роботи, надаючи необхідний звіт .Графік роботи 11.00-1.00 два дні 

через два дні .Оплата за два дні . 4 500,00

4623686401, Львівська область, 

Пустомитівський район, 

Сокільники

Львівська область, Пустомитівський 

район, Сокільники, ВУЛ. 

Л.УКРАЇНКИ, 17

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

МАРКО ТЕТЯНА 

МИКОЛАЇВНА офіціант

Обслуговування клієнтів:сервірує столи, приймає замовлення від клієнтів, 

передає його на кухню, подає страви в тарілках на стіл, відкорковує пляшки,  

наливає напої, рахує ватість замовлення, проводить повний розрахунок з 

клієнтами, збирає використаний посуд, прибирає столи, здає посуд, підбиває 

підсумки роботи, надаючи необхідний звіт .Графік роботи 11.00-1.00 два дні 

через два дні .Оплата за два дні . 4 500,00

4623686401, Львівська область, 

Пустомитівський район, 

Сокільники

Львівська область, Пустомитівський 

район, Сокільники, ВУЛ. 

Л.УКРАЇНКИ, 17

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

НАГІРНА ОКСАНА 

ЄВГЕНІВНА офіціант

Робота в кафе-барі "Анна". Робочий день з 12.00 - 23.00. Можливий графік 

роботи: тиждень через один, або три дні через три. Контактний телефон: 

0988908004. 6 000,00

4623910100, Львівська область, 

Радехівський район, Радехів

Львівська область, Радехівський 

район, Радехів, М. РАДЕХІВ ВУЛ.  

МИШУГИ, 23 0988908004

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості



ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ДЕВІТА ВТВ" покоївка

Прибирання готельних номерів. Про співбесіду домовлятися по тел. 

(067)2497737 6 000,00

3222485901, Київська область, 

Києво-Святошинський район, 

Петропавлівська Борщагівка

Київська область, Києво-

Святошинський район, 

Петропавлівська Борщагівка, ВУЛ. 

ВЕЛИКА КІЛЬЦЕВА, 4-Б

1000, Київський 

обласний ЦЗ

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник 

товарів

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з 

товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує 

бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від 

відпрацьованих нормо-змін та показників роботи. Можлива зайнятість на 

умовах неповного робочого часу, на умовах сумісництва.

Місце проведення робіт: с. Квітневе та с. Перемога.   Телефон  для звернень у 

м. Києві: (044) 3920125 4 200,00

3210600000, Київська область, 

Бровари

М.Київ область, Дніпровський, ВУЛ. 

БУТЛЕРОВА, 1 0443545403

1000, Київський 

обласний ЦЗ

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник 

товарів

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з 

товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує 

бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від 

відпрацьованих нормо-змін та показників роботи. Можлива зайнятість на 

умовах неповного робочого часу, на умовах сумісництва.Можливе 

працевлаштування осіб з інвалідністю.

Місце проведення робіт: с. Квітневе та с. Перемога. Тел.  для звернень у м. 

Києві: (044) 3920125

(098) 098 27 97, (063) 1644050 4 200,00

3210600000, Київська область, 

Бровари

М.Київ область, Дніпровський, ВУЛ. 

БУТЛЕРОВА, 1 0443545403

1000, Київський 

обласний ЦЗ

ТОВ "СІЛЬПО-ФУД"

комплектувальник 

товарів

Робота різного ступеня важкості в залежності від зони на складі. Робота з 

товаром (продукти харчування та побутова хімія). На підприємстві існує 

бонусна система оплати.  Є можливість заробляти більше, залежно від 

відпрацьованих нормо-змін та показників роботи. Можлива зайнятість на 

умовах неповного робочого часу, на умовах сумісництва.Можливе 

працевлаштування осіб з інвалідністю.

Місце проведення робіт: с. Квітневе та с. Перемога. Тел.  для звернень у м. 

Києві: (044) 3920125

(098) 098 27 97, (063) 1644050 4 200,00

3210600000, Київська область, 

Бровари

М.Київ область, Дніпровський, ВУЛ. 

БУТЛЕРОВА, 1 0443545403

1000, Київський 

обласний ЦЗ

КУДРЯ ЕЛЬВІРА 

НАРІМАНІВНА

продавець 

непродовольчих товарів

рекламує наявний товар, пропонує взаємозамінний товар, підраховує його 

вартість, перевіряє реквізити чека, упаковує товар, видає покупку.  

Підраховує гроші, здає їх в установленому порядку і т.п.. Оформляє 

прилавкові вітрини. 4 173,00

5625410100, Рівненська область, 

Сарненський район, Сарни

Рівненська область, Сарненський 

район, Сарни, Дослідна Станція 0677407027 1750, Рівненський ОЦЗ

КУДРЯ ЕЛЬВІРА 

НАРІМАНІВНА

продавець продовольчих 

товарів

Здійснювати обслуговування покупців: нарізку, зважування й пакування 

товарів, підрахунок вартості покупки, перевірку реквізитів чека, видачу 

покупки.  Контролювати своєчасне поповнення робочого запасу товарів.  

Здійснювати підготовку товарів до продажу.  Розміщувати товари по групам, 

заповнювати і прикріплювати ярлики цін, підраховувати чеки (гроші) і 

здавати їх у встановленому порядку. 4 173,00

5625410100, Рівненська область, 

Сарненський район, Сарни

Рівненська область, Сарненський 

район, Сарни, Дослідна Станція 0677407027 1750, Рівненський ОЦЗ

ХЛЄВНОЙ ВОЛОДИМИР 

МИКОЛАЙОВИЧ

продавець продовольчих 

товарів

підготовка товару до продажу, слідкування за якістю товарів та термінів 

придатності, приймання товару, переоблік, режим роботи: 4\2 дні, наявність 

житла, з\п від 4173 грн.

тел. (095)777 27 20, 

місце роботи: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 51-В 4 173,00

5123910100, Одеська область, 

Роздільнянський район, 

Роздільна

Одеська область, Роздільнянський 

район, Роздільна, пр. Шкільний, 4а

1500, Одеський 

обласний ЦЗ

ХЛЄВНОЙ ВОЛОДИМИР 

МИКОЛАЙОВИЧ

продавець продовольчих 

товарів

підготовка товару до продажу, слідкування за якістю товарів та термінів 

придатності, приймання товару, переоблік, режим роботи: 4\2 дні, наявність 

житла, з\п від 4173 грн.

тел. (095)777 27 20, 

місце роботи: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 51-В 4 173,00

5123910100, Одеська область, 

Роздільнянський район, 

Роздільна

Одеська область, Роздільнянський 

район, Роздільна, пр. Шкільний, 4а

1500, Одеський 

обласний ЦЗ



ТОВ "ГАВРИЛІВКА" обвалювальник м'яса

Обвалювальник м"яса - на харчове виробництво - склад м"ясної продукції. 

Ножем розрізає тушки худоби на деталі. Графік роботи - доба через дві з 8.00 

до 8.00.

Безкоштовний обід. Спецодяг.

Місце проведення робіт: м.Одеса, вул. Агрономічна, 205

Тел.: (048)7925600;  (067) 558 33 82; (067) 927 9290 (Олена Володимирівна) 10 000,00

5110137500, Одеська область, 

Одеса, Приморський

Одеська область, Одеса, 

Приморський, вул. Агрономічна, 205

(067)5583382, 

(048)7965200

1500, Одеський 

обласний ЦЗ

ТОВ "ГАВРИЛІВКА" обвалювальник м'яса

Обвалювальник м"яса - на харчове виробництво - склад м"ясної продукції. 

Ножем розрізає тушки худоби на деталі. Графік роботи - доба через дві з 8.00 

до 8.00.

Безкоштовний обід. Спецодяг.

Місце проведення робіт: м.Одеса, вул. Агрономічна, 205

Тел.: (048)7925600;  (067) 558 33 82; (067) 927 9290 (Олена Володимирівна) 10 000,00

5110137500, Одеська область, 

Одеса, Приморський

Одеська область, Одеса, 

Приморський, вул. Агрономічна, 205

(067)5583382, 

(048)7965200

1500, Одеський 

обласний ЦЗ

ТОВ "ГАВРИЛІВКА" різальник м'ясопродуктів

Різальник тушок птиці - на харчове виробництво, склад м"ясної продукції. 

Ножем розрізає тушки птиці на деталі. Графік роботи - доба через дві. 

Безкоштовно обід. Спецодяг.

Місце проведення робіт: м.Одеса, вул. Агрономічна, 205

Тел.: (048)7925600;  (067) 558 33 82; (067) 927 9290 (Олена Володимирівна) 8 000,00

5110137500, Одеська область, 

Одеса, Приморський

Одеська область, Одеса, 

Приморський, вул. Агрономічна, 205

(067)5583382, 

(048)7965200

1500, Одеський 

обласний ЦЗ

ТОВ "ГАВРИЛІВКА" різальник м'ясопродуктів

Різальник тушок птиці - на харчове виробництво, склад м"ясної продукції. 

Ножем розрізає тушки птиці на деталі. Графік роботи - доба через дві. 

Безкоштовно обід. Спецодяг.

Місце проведення робіт: м.Одеса, вул. Агрономічна, 205

Тел.: (048)7925600;  (067) 558 33 82; (067) 927 9290 (Олена Володимирівна) 8 000,00

5110137500, Одеська область, 

Одеса, Приморський

Одеська область, Одеса, 

Приморський, вул. Агрономічна, 205

(067)5583382, 

(048)7965200

1500, Одеський 

обласний ЦЗ

ВИРОБНИЧЕ СПОЖИВЧЕ 

ТОВАРИСТВО "БОЯРСЬКИЙ 

ХЛІБЗАВОД" кондитер

Виготовлення хлібобулочних виробів, навики роботи по виготовленню 

печива на на машинах, виготовлення тортів, тістічок. 4 173,00

3222410300, Київська область, 

Києво-Святошинський район, 

Боярка

Київська область, Києво-

Святошинський район, Боярка, 

ВУЛИЦЯ КООПЕРАТИВНА 6 (04598)35404

1000, Київський 

обласний ЦЗ

ТОВ "ЛАННІВСЬКА МТС" кондитер

Знання  асортименту, рецептури і технології виготовлення простих 

кондитерських виробів та тортів , включаючи заміс тіста і виготовлення 

кремів, начинок. 6 000,00

5321682503, Полтавська 

область, Карлівський район, 

Куми

Полтавська область, Карлівський 

район, Куми, 0534699485 1600, Полтавський OЦЗ

БРОВАРСЬКА ФІЛІЯ 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПЛЕКС АГРОМАРС" бухгалтер

Рівень з/п визначається при співбесіді. 

Старший бухгалтер. Розрахунок з/п, лікарняних. Підготовка звітності. 11 185,00

3221287601, Київська область, 

Броварський район, Рудня

Київська область, Броварський район, 

Рудня, вул.Шкільна, 63

(044)5936737 

(внутрішній 

3010)

1000, Київський 

обласний ЦЗ

БРОВАРСЬКА ФІЛІЯ 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПЛЕКС АГРОМАРС" бухгалтер

Заступник головного бухгалтера. Заробітна плата за результатами співбесіди;

Впевнений користувач ПК (1С 8.3, пакет MS Office, M.E.Doc); керівництво 

працівниками бухгалтерії філії; складання фінансової звітності підприємства;

організація і контроль розрахунку та нарахування заробітної плати;.

здійснення заходів для подачі інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух матеріальних засобів підприємства; 12 400,00

3221287601, Київська область, 

Броварський район, Рудня

Київська область, Броварський район, 

Рудня, вул.Шкільна, 63

(044)5936737 

(внутрішній 

3010)

1000, Київський 

обласний ЦЗ

ТОВ "АГРО-ПРІМ" бухгалтер

Самостійно і в повному обсязі обліковує необоротні активи, запаси, кошти, 

розрахунки та інші активи, власний капітал та зовов'язання, доходи та 

витрати; - подає а банківські установи документи для перерахування коштів; - 

бере участь у перевірках стану бухгалтерського обліку у філіях, 

представництвах та інших відокремлених підрозділах підприємства..Вакансія 

призначена для працевлаштування осіб з  інвалідністю. 5 260,00

3523682901, Кіровоградська 

область, Новоархангельський 

район, Надлак

Кіровоградська область, Кіровоград, 

вул.Шевченка 6/2 (0522)32-31-16

1100, Кіровоградський 

обласний ЦЗ



ВЧ 3002 НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГВАРДІЇ УКРАЇНИ бухгалтер

 досвід роботи у бюджетній сфері, ведення обліку матеріальних цінностей, 

нарахування заробітної плати, відряджень, каси,  попередньо домовлятись 

про зустріч за тел. 0677592701 Гопак Віктор, тел. 098 330 42 08 

Комарницький Микола Миколайович 9 500,00

4610100000, Львівська область, 

Львів

Львівська область, Львів, КН.ОЛЬГИ 

105 (032)263-62-18

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

ФІЛІЯ "ГАВРИЛІВСЬКИЙ 

ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС" 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПЛЕКС АГРОМАР

Інженер-технолог з 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва

Обов'язки: організаця і контроль роботи служби головного виробництва; 

складання графіків ППР та контроль за їх виконанням; планування бюджету 

технічної служби і контроль вчасності поставок запчастин на склад; ведення 

планових і позапланових ремонтів, контроль проведення ТО і ТР 

устаткування; забезпечення вчасної і якісної підготовки обладнання для 

виробництва м'ясопродукції, що відповідає ДСТУ та ТУ. Робота в 

с.Гаврилівка Вишгородського р-ну. Довідки за телефоном (099)483-29-87 

Тетяна. 10 000,00

3222055100, Київська область, 

Іванківський район, Іванків

Київська область, Вишгородський 

район, Гаврилівка, КВАРТАЛ 28

 (044)5936731; 

(050)3302822

1000, Київський 

обласний ЦЗ

БРОВАРСЬКА ФІЛІЯ 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПЛЕКС АГРОМАРС" Юрист

З/п залежить від результату співбесіди.

Обов'язково наявність адвокатського посвідчення, робота з судами.договірна 

робота (всі види та типи договорів);

проведення загальних зборів ПрАТ, підготовка усіх необхідних документів, 

робота з Депозитарієм та Зберігачем; робота з нотаріусами, страховими 

компаніями; реєстрація права власності на нерухомість, права користування 

земельними ділянками; підготовка змін до установчих документів, 

проведення їх державної реєстрації; листування з контрагентами; 8 700,00

3221287601, Київська область, 

Броварський район, Рудня

Київська область, Броварський район, 

Рудня, вул.Шкільна, 63

(044)5936737 

(внутрішній 

3010)

1000, Київський 

обласний ЦЗ

БРОВАРСЬКА ФІЛІЯ 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПЛЕКС АГРОМАРС" економіст

Аналіз та прогнозування виробничих показників, перевірка правильності 

нарахування заробітної плати.

Розробка замовлень ЦМЦ та ПММ. Знання 1С.8.3. Підготовка статистичної 

звітності.

Розмір заробітної плати уточнюється при співбесіді.   11 100,00

3221287601, Київська область, 

Броварський район, Рудня

Київська область, Броварський район, 

Рудня, вул.Шкільна, 63

(044)5936737 

(внутрішній 

3010)

1000, Київський 

обласний ЦЗ

ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-

ТРАНС"

економіст з фінансової 

роботи

Здійснює фінансовий контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням 

фінансової стабільності підприємства, аналізує стан фінансової і 

господарської діяльності підприємства. За більш детальною інформацією та 

співбесіди звертатися до відділу кадрів - Ольга тел. (050)4924583. 15 000,00

5121010100, Одеська область, 

Біляївський район, Біляївка 

(видалений)

Одеська область, Біляївський район, 

Біляївка,  ВУЛ. О.Головатого, 65 (050)4924583

1500, Одеський 

обласний ЦЗ

ФІЛІЯ "ГАВРИЛІВСЬКИЙ 

ПТАХІВНИЧИЙ КОМПЛЕКС" 

ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПЛЕКС АГРОМАР Менеджер (управитель)

менеджер по роботі з клієнтами

обробка заявок від клієнтів, робота з постійною базою клієнтів, комунікація 

та консультування клієнтів по телефону, участь у тренінгових та 

консалтингових проектах, уладання угод і договір з клієнтами. 12 430,00

3221882001, Київська область, 

Вишгородський район, 

Гаврилівка

Київська область, Вишгородський 

район, Гаврилівка, КВАРТАЛ 28

 (044)5936731; 

(050)3302822

1000, Київський 

обласний ЦЗ

ТЗОВ "НВП "ІМВО" Менеджер (управитель)

Виконувати роботу менеджера складського господарства( Облік матеріалів, 

видача та прийом товарів)

2971444 (запис на співбесіду)

Довіз до місця роботи (СИХІВ -Рясне)

9000 грн.СТАРТ 12 000,00

4610100000, Львівська область, 

Львів

Львівська область, Львів, 

вул..Шевченка 313 (РЯСНЕ) 032-297-18-79

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

ТЗОВ "НВП "ІМВО" Менеджер (управитель)

Виконувати роботу менеджера складського господарства( Облік матеріалів, 

видача та прийом товарів)

2971444 (запис на співбесіду)

Довіз до місця роботи (СИХІВ -Рясне)

10000 грн.СТАРТ 10 000,00

4610100000, Львівська область, 

Львів

Львівська область, Львів, 

вул..Шевченка 313 (РЯСНЕ) 032-297-18-79

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості

ТЗОВ "АРІЄС - УКРАЇНА" Менеджер (управитель)

виконувати обов"язки менеджера із продажу, заробітна плата 8 тис. грн. + % 

від продажу, здійснювати рекламу та продаж продукції підприємства, 

оформлення продажу, спілкування з клієнтами, розширення бази клієнтів, 

можливі відрядження по Україні, надається перевагаособам із знанням 

англійської мови, контактна особа Галина Василівна (067)6222883 8 000,00

4620684401, Львівська область, 

Буський район, Ожидів

Львівська область, Буський район, 

Ожидів, Промислова 1 0676222883

1300, Львівський 

обласний центр 

зайнятості


