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адміністратор "НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ ОБ 

ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

посада старший адміністратор з виконанням 

обов"язків касира. Забезпечення роботи з 

ефективного і культурного обслуговування 

відвідувачів. Наявність довідки МСЕК

Павлоградський 

МРЦЗ

Так Павлоград, 

вул.Заводська, 44

(0563)26-70-53 (0563)21-01-42, 

(0563)21-15-61, 

(0563)21-16-98

Менеджер (управитель) КОНЦЕРН "УКРСПЕЦЕКОЛОГІЯ" ведення договорів, кадрової роботи Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

вул.Долматова, 15

(067)2803475 (067)2803475

еколог КОНЦЕРН "УКРСПЕЦЕКОЛОГІЯ" розподіл промислових відходів за класами 

небезпеки

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

вул.Долматова, 15

(067)2803475 (067)2803475

Кошторисник ТОВ МНП "РЕМАВТОМАТИКА" Складання кошторисів, складання актів Ф-2 по 

всім видам робіт приймально-здавальних актів, 

облік фізоб'ємів по Ф-2, складання кошторисно-

фінансової документації.

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, вул. 

Прохідний тупик, 9

0569 55 08 25 (0569)550822

Кошторисник ТОВ МНП "РЕМАВТОМАТИКА" Складання кошторисів, складання актів Ф-2 по 

всім видам робіт приймально-здавальних актів, 

облік фізоб'ємів по Ф-2, складання кошторисно-

фінансової документації.

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, вул. 

Прохідний тупик, 9

0569 55 08 25 (0569)550822

Менеджер (управитель) 

з адміністративної 

діяльності

ПП "ПЛАНЕТА-2000" офіс-менеджер. Робота з кореспонденцією, 

документацією, оргтехнікою. телефонувати: 

0676339395, звертатись за адресою: 

пр.Гімназичний, 18 після домовленності про 

співбесіду. освіта можлива інша вища. 

Англійська на середньому рівні.

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, ВУЛ. 

СИРОВЦЯ, БУД.20  

МАГ."БУРЕВІСНИК

"

(0569)505454; 

(0569)531692

головний бухгалтер ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ УВП 

УТОС

складання звітності, програма МЕДОС. Про 

співбесіду обов"язково домовлятись за 

тел.(063)5659638 

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

ВУЛИЦЯ 

АРСЕНІЧЕВА 124А

0569236095 (063)5659638

економіст з планування ДП "СТАЛЬЗАВОД" Здійснює роботу економічного планування на 

підприємстві, яке спрямоване на організацію 

раціональної господарської діяльності, 

визначення пропорцій розвитку виробництва 

виходячи  з конкретних умов і потреб 

ринку.Готує вихідні дані для складання проектів 

перспективних і річних планів виробничо-

господарської діяльності.

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

пр.АНОШКІНА, 142 

(1 ПОВЕРХ)

(05692)36989 (0569)565745

Інформація про актуальні вакансії по Дніпропетровській області

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

Екологія та охорона навколишнього середовища

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
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економіст з планування ДП "СТАЛЬЗАВОД" Здійснює роботу економічного планування на 

підприємстві, яке спрямоване на організацію 

раціональної господарської діяльності, 

визначення пропорцій розвитку виробництва 

виходячи  з конкретних умов і потреб 

ринку.Готує вихідні дані для складання проектів 

перспективних і річних планів виробничо-

господарської діяльності.

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

пр.АНОШКІНА, 142 

(1 ПОВЕРХ)

(05692)36989 (0569)565745

бухгалтер ДНІПРОВАЖПАПІРМАШ 

ІМ.АРТЕМА ВАТ

Ведення бухгалтерського обліку. Місце 

проведення робіт вул.Любарського 

(Білостоцького),98.Довідки за телефоном 

(067)5233232 Тетяна Олексіївна.

Дніпровський РЦЗ Ні Дніпро, Амур-

Нижньодніпровськ

ий, 

ВУЛ.ЛОБАРСКЬОГ

О,98

(0562)7324256 (067)7482255, 

(056)7324256

фахівець-аналітик з 

дослідження товарного 

ринку

ОКП "ФАРМАЦІЯ" аналіз ефективності продажу, управління 

залишками

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Так Дніпро, 

Бабушкінський, 

ПР.ГЕРОЇВ, 22 А

(0562)310290 (0562)310688, 

(0562)310690

економіст з планування ДД УДППЗ "УКРПОШТА" проведення аналізу витрат та доходів по 

підприємству, підготовка проектів договорів з 

оренди приміщень та на відшкодування 

комунальних послуг тощо. Звертатись: 

м.Кам'янське, вул. Звенігородська, 28 

тел.(05692)29077

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Дніпро, Кіровський, 

ПР.ДМИТРА 

ЯВОРНИЦЬКОГО,

БУД.62

(056)7451517 (056)374-96-92

спеціаліст державної 

служби

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 

КОМІСАРІАТ

головний спеціаліст (мобілізаційне відділення), 

забезпечення в межах повної ефективності 

виконання завдань статистичної звітності, 

працювати в Жовтнево-Тернівському ОРВК у 

м.Кривий Ріг, вул. Женевська 1-К, довідка за 

тел. (0564) 66-00-52

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Дніпро, 

Красногвардійськи

й, вул. Шмідта, 16

(056)770-83-76 (056)745-24-

17(вк 1-64,1-

62,1-58)

спеціаліст державної 

служби

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ 

КОМІСАРІАТ

головний спеціаліст (інспектор з бронювання), 

забезпечення в межах подання ефективності 

виконання завдань статистичних звітів, 

працювати в Жовтнево-Тернівському ОРВК у 

м.Кривий Ріг, вул. Женевська 1-К, довідка за 

тел. (0564) 66-00-52

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Дніпро, 

Красногвардійськи

й, вул. Шмідта, 16

(056)770-83-76 (056)745-24-

17(вк 1-64,1-

62,1-58)

Фахівець з публічних 

закупівель

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ Центр 

медико-соціальної реабіл" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ"

Робота у програмі ProZoro. Дніпровський 

міський центр 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Самарський, 20 

РОКІВ ПЕРЕМОГИ 

34

(056)7282323 (056)7282323
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головний бухгалтер КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ"

Ведення бухгалтерського обліку, робота з 

нормативно-правовими актами.Складання 

бухгалтерських звітів.

Дніпровський РЦЗ Ні Дніпрвськоий 

район, Ювілейне, 

ВУЛИЦЯ 

Будівельників 18

(056)7536898 (056)7536727

економіст КЗ "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ № 1" ДОР"

Працювати  в системі "Prozoro", проведення 

закупівель, укладання договорів оренди, 

нарахування орендної плати, ведення 

економічної та фінансової документації. Знати 

закон "Про публічні закупівлі"

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Дзержинський, вул. 

Рязанова, 8-а

(0564)74-17-03 (0564)74-16-95

спеціаліст державної 

служби

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У М. КРИВОМУ РОЗІ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

головний спеціаліст відділу видатків здійснення 

розрахунко-касового обслуговуваня 

розпорядників,одержувачів бюджетних 

коштів,здійснення перевірки кошторисів,планів 

асигнувань,планів використання,здійснення 

списання коштів,на підставі рішення 

суду,здійснення реєстрації та обліку бджетнх 

зобовязань

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Дзержинський, 

Металургів,36б

(056)449-90-45 (056)449-91-40

спеціаліст державної 

служби

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У М. КРИВОМУ РОЗІ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

головний спеціаліст відділу видатків здійснення 

розрахунко-касового обслуговуваня 

розпорядників,одержувачів бюджетних 

коштів,здійснення перевірки кошторисів,планів 

асигнувань,планів використання,здійснення 

списання коштів,на підставі рішення 

суду,здійснення реєстрації та обліку бджетнх 

зобовязань

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Дзержинський, 

Металургів,36б

(056)449-90-45 (056)449-91-40

економіст УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

ПРОМИСЛОВОЇ МЕДИЦИНИ

Провідний економіст : робота в системі 

електронних закупівель товарів, робіт, послуг. 

Обов'язковий досвід роботи в бюджетній сфері 

не менше 3 років.

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Жовтневий, 

Виноградово 40

(0564)53-01-48 (0564)53-59-66

агент з нерухомості ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ 

"ІНКОМ РІЕЛТОР"

купівля, продаж та аренда нерухомості, робота 

з клієнтами і документами, вміння орієнтуватись 

по місту, довідка за тел. (096) 483-42-48 

Валентина Юріївна

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, пр-т 

Мира, 5а

(096) 483-42-48

економіст КПМНЗ КММШ №3 виконання бюджетного законодавства, робота з 

бюджетними, казначейськими програмами, 

ведення електронних майданчиків, робота на 

0,5 ст, звертатись за тел.

(067)9674579-Світлана Еліївна

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Саксаганський, 

Демиденка, 11

(0564)74-44-51 (0564)74-44-51
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економіст КПМНЗ КММШ №13 на 0,5 ст.,вміння проводити електронні закупівлі 

в системі PROZORO, вміння проводити 

тендерні закупівлі, складання перспективних 

фінансових планів, контроль за виконанням 

кошторису доходів та видатків закладу, 

контроль за цільовим використанням 

бюджетних коштів, знання нормативної 

документації та законодавства у сфері 

фінансово-господарськеої діяльності, виконання 

завдань адміністрації щодо планування та 

звітності

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Саксаганський, 

Упіта, 68

(0564)26-74-73 (0564)26-74-73

спеціаліст державної 

служби

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

головний спеціаліст відділу з питань 

благоустрою та житловоїполітики, за 

результатами аналізу складає плани ремонтів, 

утримання та придбання в разі потреби 

вищевказаних об'єктів та елементів 

благоустрою на наступний рік, визначає обсяг 

потрібних для цього коштів, у межах 

затверджених бюджетних призначень готує 

технічні завдання та докуметацію конкурсних 

торгів на закупівлю робіт, послуг, товарів.

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Центрально-

Міський, вул. 

Леніна, 27

(0564)92-50-02 (0564)90-07-46

спеціаліст державної 

служби

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

кошторисник!!! за результатами аналізу 

складати плани ремонтів, утримання та 

придбання елементів благоустрою на наступний 

рік, визначати обсяг потрібних коштів.

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Центрально-

Міський, вул. 

Леніна, 27

(0564)92-50-02 (0564)90-07-46

фахівець з методів 

розширення ринку збуту 

(маркетолог)

ТОВ"АСС" Дослідження ринку, організація виставок та 

дегустацій. Довідка за тел. (067) 539-03-15

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Криворізький 

район, Широке, 

вул. Молодіжна, 1 

а

(056) 477-26-20 (056) 477-26-20

майстер ТОВ"АСС" Контроль виробництва томатної пасти, кетчупів. 

Вміння працювати в 1С-8, складання звітностей. 

Довідка за тел. (067) 539-03-15

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Криворізький 

район, Широке, 

вул. Молодіжна, 1 

а

(056) 477-26-20 (056) 477-26-20

фахівець ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

конкурс, державна служба,  спеціаліст 1 

категорії відділу міжнародного співробітництва  

та розвитку, наявність стажу роботи  за фахом. 

підготовка робіт державно- приватного 

партнерства, робота з міжнародними 

організаціями, досконале володіння іноземними 

мовами

Нікопольський МРЦЗ Ні Нікополь, пр. 

ЕЛЕКТРОМЕТАЛУ

РГІВ , 3

(05662) 50476 (05662)51396

економіст з планування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНБЕЛ

Робота пов'язана із проведеням економічного 

аналізу, грошових коштів, аналіз продажів, 

аналіз кредиторської, дебіторської 

заборгованостей. 

Новомосковський 

МРЦЗ

Ні Новомосковський 

район, Орлівщина,  

ВУЛИЦЯ 

ПІЩАНСЬКА, 1

(0562)350008 (050)4810704



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

економіст з планування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНБЕЛ

Робота пов'язана із проведеням економічного 

аналізу, грошових коштів, аналіз продажів, 

аналіз кредиторської, дебіторської 

заборгованостей. 

Новомосковський 

МРЦЗ

Ні Новомосковський 

район, Орлівщина,  

ВУЛИЦЯ 

ПІЩАНСЬКА, 1

(0562)350008 (050)4810704

спеціаліст державної 

служби

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ВИКОНКОМУ 

ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Викононня обов*язків головного спеціаліста 

відділу організації соціальної допомоги 

населенню.

Покровський міський 

центр зайнятості

Ні Покров, 

ГОРЬКОГО,5

(05667)41100 (05667)4-32-62

спеціаліст державної 

служби

ВИКОНКОМ ПОКРОВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

Робота головним спеціалістом з інвестиційної 

діяльності відділу економіки.

Покровський міський 

центр зайнятості

Ні Покров, 

КАЛІНІНА,48

05667-4-30-35 (05667) 4-18-64

спеціаліст державної 

служби

ВИКОНКОМ ПОКРОВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ

Забезпечувати плрядок організації та 

здійснення обліку і систематизації документів 

що підлягають контролю. Забезпечує правильне 

оформлення зберігання та своєчасну передачу 

справ до архіву виконавчого комітету.

Покровський міський 

центр зайнятості

Ні Покров, 

КАЛІНІНА,48

05667-4-30-35 (05667) 4-18-64

економіст з планування ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ 

МАШИНОБУДІВН

здійснює роботу з економічного планування на 

підприємстві, веде облік і контроль за ходом 

виконання планових завдань на підприємстві і 

його підрозділах. Режим роботи 80 годин на 

місяць, згідно розпорядження.

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, вул. 

Сергія Корольова 

10

(05632)3-44-65 (05632)3-03-41

економіст з договірних 

та претензійних робіт

"НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ ОБ 

ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

Провідний економіст. Здійснення підготовки 

договорів підряду із замовниками та 

субпідрядними організаціями. перевірка 

кошторисної документації. розрахунок вартості. 

облік виконаних робіт і оформлення актів

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, 

вул.Заводська, 44

(0563)26-70-53 (0563)21-01-42, 

(0563)21-15-61, 

(0563)21-16-98

економіст з договірних 

та претензійних робіт

"НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ ОБ 

ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

Провідний економіст. Здійснення підготовки 

договорів підряду із замовниками та 

субпідрядними організаціями. перевірка 

кошторисної документації. розрахунок вартості. 

облік виконаних робіт і оформлення актів

Павлоградський 

МРЦЗ

Так Павлоград, 

вул.Заводська, 44

(0563)26-70-53 (0563)21-01-42, 

(0563)21-15-61, 

(0563)21-16-98

менеджер (управитель) 

із збуту

ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА 

КОМПАНІЯ"

організовує збутову діяльність відповідно до 

замовлень і укладених договорів. Забезпечує 

постачання продукції, що випускається 

споживачам у встановлені терміни в повному 

обсязі.Складає заявки, зведені відомості 

замовлень і асотриментні плани постачання. 

Формує базу даних споживачів продукції 

ведення обліку в 1С Підприємстві, клієнт-банк 

.Наявність прав  водія категорії В,С. Бажано 

досвід роботи в комерційних організаціях.

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, 

вул.Радянська, 

59Л

(05632)6-13-15 (05632)6-24-82



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

менеджер (управитель) 

із збуту

ПП "ПАВЛОГРАДСЬКА ЗЕРНОВА 

КОМПАНІЯ"

організовує збутову діяльність відповідно до 

замовлень і укладених договорів. Забезпечує 

постачання продукції, що випускається 

споживачам у встановлені терміни в повному 

обсязі.Складає заявки, зведені відомості 

замовлень і асотриментні плани постачання. 

Формує базу даних споживачів продукції 

ведення обліку в 1С Підприємстві, клієнт-банк 

.Наявність прав  водія категорії В,С. Бажано 

досвід роботи в комерційних організаціях.

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, 

вул.Радянська, 

59Л

(05632)6-13-15 (05632)6-24-82

спеціаліст державної 

служби

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У П’ЯТИХАТСЬКОМУ 

РАЙОНІ  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ

Виконувати обов’язки головного спеціаліста 

відділу надходжень та видатків, казначейське  

обслуговування розпорядників та одержувачів 

бюджетних коштів

П'ятихатський РЦЗ Ні П'ятихатський 

район, П'ятихатки, 

Межова 82

(05651)3-07-68 (05651)3-07-75

начальник фінансового 

відділу

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ

Солонянський РЦЗ Ні Солонянський 

район, Єлізарове, 

ВУЛ. 

ЦЕНТРАЛЬНА, 2

(05669)6-75-93 (05669)6-75-94

Менеджер (управитель) 

із зовнішньоекономічної 

діяльності

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АГРОМАЙСТЕР"

Солонянський РЦЗ Ні Солонянський 

район, Калинівка, 

ВУЛИЦЯ КАЛІНІНА 

47В

(05669)7-13-33

бухгалтер ШИРОКІВСЬКИЙ ДНЗ №4 ведення бухгалтерського обліку Широківський РЦЗ Ні Широківський 

район, Широке, 

вул. Леніна , 106

0565722009 0565722009

спеціаліст державної 

служби

ЮР'ЇВСЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Надання суб'єктам звернень вичерпної 

інформації та консультацій щодо вимог та 

порядку надання адміністративних послуг

Юр'ївський РЦЗ Ні Юр'ївський район, 

Юр'ївка, вул.Леніна 

67

0563551701 (05635)51701

економіст КЗ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ 

ДОПОМОГИ" ДОР

робота з планування бюджету та видатків, 

досвід роботи у бюджетній організації

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, пр. 

Пеліна, 22а

(05692)36046 (05692)37353

помічник керівника 

підприємства (установи, 

організації)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СУДНОПЛАВНА 

КОМПАНІЯ "УКРРІЧФЛОТ",Філія 

"Дніпровський річковий 

Дніпровський 

міський центр 

зайнятості

Ні Дніпро, Амур-

Нижньодніпровськ

ий, АМУР-ГАВАНЬ, 

11

(056)7215420 (056)7215671, 

(056)7215593

спеціаліст державної 

служби

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

провідний спеціаліст відділу фінансової роботи 

та господарського забезпечення

здійснення бухгалтерського обліку фінансової і 

господарської діяльності

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Бабушкінський, 

ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНА, 

БУД. 1

(056)7447220 (056)7911161

Економіка підприємства



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

спеціаліст державної 

служби

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

провідний спеціаліст відділу фінансової роботи 

та господарського забезпечення

здійснення бухгалтерського обліку фінансової і 

господарської діяльності

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Бабушкінський, 

ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНА, 

БУД. 1

(056)7447220 (056)7911161

головний адміністратор ОКЗК "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ 

АКАДЕМІЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР 

ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА"

організовує виконання показу вистав, 

забезпечує організацію виїзних вистав, готує 

угоди з орендаторами та угоди на проведення 

виїзних вистав

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Бабушкінський, 

ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА 

БУД.5

(056)7442735 (056)7445157, 

(056)7442765

фахівець з методів 

розширення ринку збуту 

(маркетолог)

ТОВ Електрон-Сервіс аналізує та оцінює ефективність діючих 

структур збутових каналів. Проводить 

сегментування ринку за групами споживачів, 

параметрами послуг основними конкурентами. 

Здійснює дослідження та оцінку потреб 

споживачів, складає короткострокові та 

довгострокові прогнози потреб та переваг 

споживачів. Розробляє заходи щодо активізації 

попиту, визначає бюджет на просування послуг 

на ринок.Методи економічного та статистичного 

аналізу, методику та методи визначення 

ефективності маркетингової діяльності.

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Центрально-

Міський, 

Лермонтова, 1/81

(0564)74-44-45 (0564)74-44-45

фахівець з методів 

розширення ринку збуту 

(маркетолог)

ТОВ Електрон-Сервіс аналізує та оцінює ефективність діючих 

структур збутових каналів. Проводить 

сегментування ринку за групами споживачів, 

параметрами послуг основними конкурентами. 

Здійснює дослідження та оцінку потреб 

споживачів, складає короткострокові та 

довгострокові прогнози потреб та переваг 

споживачів. Розробляє заходи щодо активізації 

попиту, визначає бюджет на просування послуг 

на ринок.Методи економічного та статистичного 

аналізу, методику та методи визначення 

ефективності маркетингової діяльності.

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Центрально-

Міський, 

Лермонтова, 1/81

(0564)74-44-45 (0564)74-44-45

Менеджер (управитель) ПП "ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО" Бажано знання  програми "Prozoro", робота з 

технічною документацією

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, вул. 

Павловська 93-4

0569535381 0980070776



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

консультант з 

маркетингу

ПП "ЦЕНТР СЛУЖБОВОЇ 

КІНОЛОГІЇ ВІЛІС"

відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, Кіровський, 

Фрунзе б.6, офіс 

210.

(056)785-51-57 (056)785-51-57, 

(067)544-08-77 

бухгалтер ПАТ "ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ" відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, Ленінський, 

вул Верхняя 7

(056)726-32-71, 

(056)749-44-93

(056)38-19-65

бухгалтер ПАТ "ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ" відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, Ленінський, 

вул Верхняя 7

(056)726-32-71, 

(056)749-44-93

(056)38-19-65

бухгалтер ПАТ "ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ" відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, Ленінський, 

вул Верхняя 7

(056)726-32-71, 

(056)749-44-93

(056)38-19-65

менеджер (управитель) 

із збуту

ПАТ "ДЗМК ІМ. І.В. БАБУШКІНА" Виконувати всі планові заходи щодо просування 

продукції відповідно до системи збуту. 

Проводити роботу по виявленню й обліку 

потенційних клієнтів, вивчати їх потреби. 

проводити переговори. Вивчати ринок. тощо

відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Так Дніпро, Ленінський, 

вул.УДАРНИКІВ 

БУД. 54

(0562)491232 (056) 756-12-96, 

(056)756-13-

18,(056)756-13-

19

оператор комп'ютерного 

набору

ПІДП Ментій Тетяна Миколаївна прийом товару, націнка, проведення переобліку, 

робота з постачальниками, вміння працювати 

на касовому апараті, знання 1С-бухгалтерія 

версія 8

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Довгинцівський, 

вул.Вахрушева 12

(097)515-69-03 (056)442-05-75

Менеджер (управитель) 

в оптовій торговлі

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТМК-КР"

оптова торгівля металопрокатом, залучення 

нових клієнтів, розширення клієнтської бази, 

робота по телефону, ведення обліку клієнтів, 

співбесіда за тел. (067)569-22-54 Ольга, знати 

МС Offic

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Жовтневий, ВУЛ. 

Кобилянського, 

158 б/2

(098)431-03-73



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

економіст ТВБВ № 10003/0389 філії 

Дніпроого обласного управління 

АТ "Ощадбанк" 

відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Синельниковський 

район, Кислянка, 

ВУЛИЦЯ 

ВИКОНКОМІВСЬК

А 10

(05663)62842

інженер з нормування 

праці

ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦІНСТРУМЕНТУ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Красногвардійськи

й, 

вул.Будівельників 

34 к 94 В

(056)3755879 (056)7319217 

,(095)566-49-75

фахівець із соціальної 

роботи

ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

ДЛЯ СІМ'Ї , ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

ІНДУСТРІАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ У 

МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

Дніпровський 

міський центр 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Індустріальний, 

ПР.ПРАВДИ 8 

ком.49-51

(0562)234208 (0562)238120

інженер з налагодження 

й випробувань

ВП ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД ДП "СХІДНИЙ 

ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ"

 організація та контроль за виконанням робіт з 

налагодження й випробувань устаткування, 

обслуговування і ремонт діючих 

електоустановок напругою 127 В і вище 

змінного струну 110 В постійного струму,V 

рівень електробезпеки а також монтажні та 

налагуджувальні роботи та вимірювання у цих 

електроустановках тощо

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське,  ПР-Т 

АНОШКІНА,179 

0569584500 0569584500-227

інженер-електронік ПАТ "ЄВРАЗ 

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЙ КХЗ"

забезпечує безперебійну роботу, технічне 

обслуговування та ремонт електронного 

обладнання, виконує технічний нагляд окремих 

пристоїв та вузлів, контролює параметри та 

надійність електронних елементів обладнання.

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

вул.Колеусівська 1

(0569)567960, 

(0569)567983

(0569)567947

оператор лінії у 

виробництві харчової 

продукції (перероблення 

чаю, кави, какао та 

шоколаду)

МИР ШОКОЛАДНА КОМПАНІЯ 

ТОВ

досвід у керуванні автоматизов. лінії,наявність 

санітарної книжки

відділ надання 

соціальних послуг у 

Соборному районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Так Дніпро, 

Жовтневий, 

вул.М.Кюрі 5

(056)3701563 (056)7911942

оператор лінії у 

виробництві харчової 

продукції (перероблення 

чаю, кави, какао та 

шоколаду)

МАЛБІ ФУДС ТОВ  досвід роботи у керуванні автоматизованої 

лінії, наявність санітарної книжки

відділ надання 

соціальних послуг у 

Соборному районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Так Дніпро, 

Жовтневий, 

вул.М.Кюрі,5

(056)3701563 (056)7911942

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Економічна теорія



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

електрик дільниці ПРАТ "ІНГЗК" Забезпечувати своєчасне та якісне виконання 

технічного обслуговування та ремонтів, 

виконання строків ремонту електрообладнання, 

контролювати основні параметри його роботи 

та вести облік роботи електрообладнання. 

Інгулецький РЦЗ (м. 

Кривий Ріг)

Ні Кривий Ріг, 

Інгулецький, Рудна 

47

( 056) 4076039 (056)4076313

електрик дільниці ПРАТ "ІНГЗК" Забезпечувати своєчасне та якісне виконання 

технічного обслуговування та ремонтів, 

виконання строків ремонту електрообладнання, 

контролювати основні параметри його роботи 

та вести облік роботи електрообладнання. 

Інгулецький РЦЗ (м. 

Кривий Ріг)

Ні Кривий Ріг, 

Інгулецький, Рудна 

47

( 056) 4076039 (056)4076313

електрик дільниці ПРАТ "ІНГЗК" Забезпечувати своєчасне та якісне виконання 

технічного обслуговування та ремонтів, 

виконання строків ремонту електрообладнання, 

контролювати основні параметри його роботи 

та вести облік роботи електрообладнання. 

Інгулецький РЦЗ (м. 

Кривий Ріг)

Ні Кривий Ріг, 

Інгулецький, Рудна 

47

( 056) 4076039 (056)4076313

майстер виробничого 

навчання

ЗАХІДНО-ДОНБАСЬКИЙ 

ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ

майстер виробничого навчання з професії 

"Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування", проведення заняття із 

професійно-практичної підготовки (виробниче 

навчання) формує в учнів професійні знання 

вміння навички у відповідності до вимог 

кваліфікаційної характеристики з професії, 

забезпечення виконання навчального плану і 

програм виробничого навчання.

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, вул. 

ДНІПРОВСЬКА, 

571

(05632)3-03-45 (05632)3-02-33

Фахівець з розробки та 

тестування програмного 

забезпечення

ПП "АПРІОРІТ" Знання мов програмування С, С++, С#, 

володіння технічною англійською мовою на рівні 

Intermediate

відділ надання 

соціальних послуг у 

Центральному 

районі 

Дніпровського 

Так Дніпро, Кіровський, 

ВУЛ.КОМСОМОЛЬ

СЬКА, 52А/73

(0562)452985  (056)371-55-32

інженер СХІДНИЙ ОФІС 

ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

здійснює впровадження та забезпечує 

функціювання інформаційних технологій

відділ надання 

соціальних послуг у 

Центральному 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, Кіровський, 

ВУЛ. 

ВОЛОДИМИРА 

АНТОНОВИЧА, 22

(0562)322150 (056)770-32-96

Інформаційні мережі зв’язку

Інформаційнокомунікаційні технології

Комп’ютеризовані та робототехнічні системи



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

адміністратор бази 

даних

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

ТОРГІВЛІ ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-

БАРАНОВСЬКОГО

Оновлення, налагодження, обслуговування та 

ведення веб-сайту, захист програмного 

забезпечення сайту, здійснення обробки 

персональних даних, внесення зміни 

верифікації даних до Єдиної Державної 

Електронної Бази з питань Освіти 

(ЄДЕБО).Контроль працездатності елеметів в 

веб-сервісі ЄДЕБО-клієнт та локальної 

обчислювальної мережі університету, довідка за 

тел. (056) 409-77-97

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Дзержинський, 

ВУЛ. Трамвайна 

(колишня 

Островського), 16

(056) 409-77-91 (056) 409-77-97

інженер-електронік КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

"СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 

ШКОЛА № 74" 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ

відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, Ленінський, 

вул.Караваєва,60

(056)760-58-93 (056)760-58-93

оператор комп'ютерного 

набору

ТОВ "АВ МЕТАЛ ГРУП" ведення карток товарів, ведення приходу, 

витрат, залишків, формування пакету 

документів для покупця

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Так Дніпро, 

Бабушкінський, 

ВУЛ.ШОЛОМ-

АЛЕЙХЕМА, 5

(056)7907300 (056)7945524

технік Криворізька філія ТОВ "Телесвіт" Виконання поточних заявок абонентів послуг 

Інтернет, кабельного і цифрового телебачення 

та технічне і сервісне обслуговування. 

Виконання технічних робіт для забезпечення 

безперебійного користування послугами 

Компанії (перевірка відповідності сигналів 

магістральних і домових розподільних мереж). 

Перевірка, налаштування режимів 

дистанційного живлення. Усунення аварійних 

ситуацій на лініях мереж. Знання основ 

електротехніки. Знання роботи системи 

кабельного телебачення.

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Центрально-

Міський, 

Лермонтова, 1/81

(056)462-00-88 (056)462-00-88

Комп’ютерні системи та мережі

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

Комп’ютерні науки



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

спеціаліст державної 

служби

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ 

РАДИ

провідний спеціаліст відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю, виконувати роботу системного 

адміністратора: встановлення пограмного 

забезпечення, підключення й заміни зовнішніх 

обладнаннь, проведення тестування засобів 

компютерної техніки, коніфгурування системних 

параметрів на сервері, забезпечення роботи 

веб-сайту установи

Тернівський 

районний центр 

зайнятості 

м.Кривого Рогу

Ні Кривий Ріг, 

Тернівський, вул. 

Короленко, 1а

(0564) 35-14-45 (0564) 35-00-26

інженер-програміст ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

провідний інженер-програміст відділу 

прикладного програмного забезпечення та 

програмно-технічних комплексів управління 

інформаційних технологій та захисту 

інформації, забезпечення та контроль за 

ефективним функціонуванням програмно-

технічних комплексів

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Бабушкінський, 

ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНА, 

БУД. 1

(056)7447220 (056)7911161

інженер-програміст ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

провідний інженер-програміст відділу 

прикладного програмного забезпечення та 

програмно-технічних комплексів управління 

інформаційних технологій та захисту 

інформації, забезпечення та контроль за 

ефективним функціонуванням програмно-

технічних комплексів

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Бабушкінський, 

ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНА, 

БУД. 1

(056)7447220 (056)7911161

спеціаліст державної 

служби

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ 

СЛУЖБИ УКРАЇНИ У 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

спеціаліст відділу прикладного програмного 

забезпечення та програмно-технічних 

комплексів управління інформаційних 

технологій та захисту інформації, забезпечення 

та контроль за ефективним функціонуванням 

програмно-технічних комплексів

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Бабушкінський, 

ВУЛ. ЧЕЛЮСКІНА, 

БУД. 1

(056)7447220 (056)7911161

інженер з комп'ютерних 

систем

ТОВ ОФІКС знання апаратної частини ПК, досвід роботи з 

електрообладнанням або радіоелектронною 

апаратурою, читтання електронних схем. Досвід 

в проведенні діагностик ПК і ноутбуків, в 

проведенні блокових ремонтів ноутбуків. 

Готовність до роз"їзної роботи.

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Так Кривий Ріг, 

Жовтневий, 

ТУХАЧЕВСЬКОГО, 

75, к 77

(096)354-47-78

фахівець-аналітик з 

дослідження товарного 

ринку

ПРАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ 

МІСЬКМОЛОКОЗАВОД № 1"

Здійснення дослідження та оцінки потреб 

споживачів, складання прогнозів потреб і 

переваг споживачів. Розробка заходів з 

активізації попиту і стимулювання збуту. Знання 

законодавства, що регламентує підприємницьку 

та комерційну діяльність. 

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Центрально-

Міський, ВУЛ. 

ОКРУЖНА, 9

(056)409-21-69 (056)409-35-91

Маркетинг



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

фахівець з методів 

розширення ринку збуту 

(маркетолог)

ТОВ "САНАТОРІЙ "КУРОРТ 

ОРЛІВЩИНА"

Робота пов'язана з розширенням збуту 

лікувально-оздоровчих послуг, які надає 

підприємство

Дніпровський 

міський центр 

зайнятості

Ні Новомосковський 

район, Орлівщина, 

с.Орлівщина 

вул.Лісна-32

(05693)75088 (05693)52141

фахівець з методів 

розширення ринку збуту 

(маркетолог)

ТОВ "АГРОСС" аналізує та оцінює ефективність діючих 

структур збутових каналів. Проводить 

сегментування ринку за групами споживачів, 

параметрами продукції, основними 

конкурентами. Здійснює дослідження та оцінку 

потреб споживачів, складає короткострокові і 

довгострокові прогнози потреб і переваг 

споживачів. Розробляє заходи щодо активізації 

попиту та стимулювання збуту, визначає 

бюджет на просування товарів на ринок. 

Вибирає методи формування каналів збуту та 

умов реалізації продукції.

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

вул.Арсенічева, 56

0569 53 37 37 (05692)36091; 

(0569)533737

інженер з підготовки 

виробництва

ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦІНСТРУМЕНТУ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Красногвардійськи

й, 

вул.Будівельників 

34 к 94 В

(056)3755879 (056)7319217, 

(095)566-49-75

інженер-енергетик ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦІНСТРУМЕНТУ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Красногвардійськи

й, 

вул.Будівельників 

34 к 94 В

(056)3755879 (056)7319217, 

(095)566-49-75

інженер-технолог ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦІНСТРУМЕНТУ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Красногвардійськи

й, 

вул.Будівельників 

34 к 94 В

(056)3755879 (056)7319217,  

(095)566-49-75

Менеджер (управитель) 

в роздрібній торгівлі 

непродовольчими 

товарами

АВТОСЕРВІСНА ФІЛІЯ "ЕКСПРЕС-

АВТО" ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬК-

АВТО"

Продаж авто, 0675508940 Інна Валеріївна. Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

ВУЛ.ДОРОЖНЯ 2А

(05692)45630 0677655319

Маркетингова діяльність

Машинобудування

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

менеджер (управитель) 

з постачання

ПАТ "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" організація сітки продаж з нуля, відвідування 

клієнтів по закріпленому регіону, виконання 

плану продажів, ведення бази, укладання 

договорів, реалізація нестандартного 

обладнання 

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Бабушкінський, 

ПРОСПЕКТ Б. 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

, 147

(056)3733086 (056)7323180, 

(056)7323179

менеджер (управитель) 

із збуту

ПАТ "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" організація сітки продаж з нуля, відвідування 

клієнтів по закріпленому регіону, виконання 

плану продажів, ведення бази, укладання 

договорів, реалізація нестандартного 

обладнання 

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Бабушкінський, 

ПРОСПЕКТ Б. 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

, 147

(056)3733086 (056)7323180, 

(056)7323179

Менеджер (управитель) 

із зовнішньоекономічної 

діяльності

ПАТ "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ" організація сітки продажів з нуля, відвідування 

клієнтів по закріпленому регіону, виконання 

плану продажів, ведення бази, укладання 

договорів, контроль документообігу, звітність, 

контроль відвантаження і оплати. Реалізація 

нестандартного обладнання, виробленого в 

ПАТ "Дніпрополімермаш" на ринках ЄС та Азії.

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Бабушкінський, 

ПРОСПЕКТ Б. 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

, 147

(056)3733086 (056)7323180, 

(056)7323179

менеджер (управитель) 

з постачання

 ТОВ СТІЛ ВОРК Своєчасне забезпечення поставок ТМЦ та 

послуг по заявкам, проведення тендерів, 

ведення перемовин з постачальниками, 

складання та укладання договорів, аналіз цін на 

ТМЦ та послуги, оформлення документів, 

своєчасне подання звітності та виконання 

додаткових завдань поставлених керівником. 

Обов'язкове знання 1С

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Криворізький 

район, Вільне, 

Кіровоградське ш. 

8

(056)470-17-00 (067)277-32-01

Менеджер (управитель) МОТОРІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ Дніпровський 

міський центр 

зайнятості

Ні Дніпро, Амур-

Нижньодніпровськ

ий, 

ВУЛ.САРАНСЬКА,

33

(0562)361859 (0562)361859

менеджер (управитель) 

із збуту

ТОВ ОФІКС знання 1 С підприємство 8.3, оснеов 

маркетингу, техніки ведення успішних 

переговорів, порядку укладання договорів на 

поставку продуукції, оформлення первинної 

документації, INCOTERMs

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Так Кривий Ріг, 

Жовтневий, 

ТУХАЧЕВСЬКОГО, 

75, к 77

(096)354-47-78

Менеджер (управитель) 

з персоналу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛЕЦИТАЛ 

ОФФЕНЕ ГЕЗЕЛЬШАФТ"%

робота віддіу кадрів м.Кривий Ріг Окружна,10 

(063)845-97-94;(099)-025-29-68 Віктор 

Семенович

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Центрально-

Міський, вул. 

Окружна, 10

(099) 025-29-68 (099) 025-29-68

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності), магістр



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

Менеджер (управитель) 

в оптовій торговлі

ПП "ТЕХНОМАРКЕТ" підготовка документів до тендерів, участь у 

тендерах, закупівля та продаж товарів 

господарського призначення ( інструментів, 

спец. одягу)

звертатися за тел.0997902952

Нікопольський МРЦЗ Ні Нікополь, вул. 

Запорізька, 49

099 7902952

менеджер (управитель) 

із збуту

ТОВ "ЗАВОД "ПСМ" менеджер зі збуту по Україні  Наявність 

автомобіля. Наявність прав водія категорії B. 

Готовність до відряджень. Знання ПК та 

програми 1С. Доставка транспортом 

підприємства.

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, 

ВУЛ.ТЕРЬОШКІНА, 

9/3

(0563)20-94-82 (0563)26-64-18

інспектор з кадрів ПП "РУДІ-БУД" ведення табелів обліку робочого часу, 

приймання та звільнення працівників, 

складання договорів цивільно-правового 

характеру.

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

вул.Славянська,7

0569550707

Менеджер (управитель) 

у сфері надання 

інформації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ХОМЕР 

СОФТВЕР ХАУС"

Менеджер у сфері надання інформації та 

консультування 

Дніпровський 

міський центр 

зайнятості

Так Дніпро, 

Самарський, ВУЛ. 

МОЛОДОГВАРДІЙ

СЬКА БУД. 6 

МАЙДАНЧИК 2А 

КОРПУС 53

(056)3761267,(0

56)3761264

менеджер (управитель) 

із збуту

ПП "ТРАГАНТ" Складання комерційних пропозицій, укладання 

договорів, пошук нових клієнтів для постачання 

продукції,  контроль за відвантаженням 

продукції 

Жовтоводський МЦЗ Ні Жовті Води, 

ЗАВОДСЬКА 1А

(05652)3-28-71 (05652)3-27-28

менеджер (управитель) 

із збуту

ТОВ "ТД АГРО САДИБА" Продажа сільхоздобрив. Синельниківський 

МРЦЗ

Ні Синельникове, 

ВУЛ. МИРУ, 30, к 

37

0980978926, 

0955489362

інженер з метрології КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА 

СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ"

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Бабушкінський, 

ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ 

СТАЛІНГРАДА  17

(056)7452382 (056)7452382

технік КЗ Криворізький перинатальний 

центр зі стаціонаром Дн обл.

обслуговування медичного обладнання Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Так Кривий Ріг, 

Жовтневий, 

Азізбекова 1а

(056)406-11-23 (056)406-02-23

Менеджмент

Метрологія та вимірювальна техніка

Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

інженер-електронік ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ 

ПОКРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В 

МІСТІ РАДИ

КЖЛ - 1 ставка (на час відпустки по догляду за 

дитиною) тел.53-13-00

КЗШ №52 -0.75 ставки тел.66-13-01

КЗШ№ 62- 1 ставка тел.53-11-90

КЗШ №71 - 1 ставка тел.53-50-23

КЗШ №57 - 0.75ставки тел.53-01-31

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Жовтневий, 

Шурупова 2

(056)440-32-28 (056)440-32-28

інженер з комп'ютерних 

систем

ЛІКС ПП ремонт орг технікі, комп'ютерів,  установка 

касових апаратів

Нікопольський МРЦЗ Ні Нікополь, вул. 

Електрометалургів

, 54-5

(05662 )32520

менеджер (управитель) 

із збуту

ЛЮМІНОТЕХНІК ТОВ знання  "Adobe Photoshop" Corel Draw"  або 

аналогічних  програмних продуктів, вміти 

обробляти необхідні фрагменти, створення 

баннеров; публікації товарів, підприємства на 

сайтах, анонси, підтримувати актуальність 

інформації

Нікопольський МРЦЗ Ні Нікополь, вул 

Дідика, 13 А

(05662) 32942

оператор комп'ютерного 

набору

ТОВ "ЛІЗАР" Виконання операцій з базами даних на 

комп'ютерному обладнанні (ввід, обробка, 

накопичення, систематизація  інформації) згідно 

з затвердженими процедурами та інструкціями 

щодо використання периферійного оснащення

відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Так Дніпро, Ленінський, 

вул.Матлахова,12

(056)3749085 (056)3749082

інженер-програміст ТОВ Софтпроект Розробка програмного забезпечення,MY 

SQL,PHP,JQUARY

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Так Кривий Ріг, 

Дзержинський, 

Вокзальна б.4 к.31

(056)401-10-62 (056)404-29-59

інженер-програміст ДП "СТАЛЬЗАВОД" На основі аналізу математичних моделей і 

алгоритмів розроблює програми, які 

забезпечують можливість виконання алгоритму 

і  відповідно, поставлену задачу засобами 

обчислювальної техніки, проводить їх 

тестування і налагодження.

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

пр.АНОШКІНА, 142 

(1 ПОВЕРХ)

(05692)36989 (0569)565745

інженер-програміст ДП "СТАЛЬЗАВОД" На основі аналізу математичних моделей і 

алгоритмів розроблює програми, які 

забезпечують можливість виконання алгоритму 

і  відповідно, поставлену задачу засобами 

обчислювальної техніки, проводить їх 

тестування і налагодження.

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

пр.АНОШКІНА, 142 

(1 ПОВЕРХ)

(05692)36989 (0569)565745

Програмна інжененерія

Програмне забезпечення систем

Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

Обслуговування програмних систем і комплексів



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

оператор комп'ютерного 

набору

СТРАТЕРА ТОВ знання складських програм, знання 1С-8.2, 1С-

8.3, досвід роботи у дистрибуції

відділ надання 

соціальних послуг у 

Соборному районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Так Дніпро, 

Жовтневий, ПР-Т 

ГАГАРІНА, 111А

(056)3744692

оператор комп'ютерного 

набору

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦИТАДЕЛЬ 

ТРЕЙД"

Виконання операцій з базами даних на 

комп'ютерному обладнанні згідно із 

затвердженими процедурами та інструкціями 

щодо використання периферійного оснащення.

Досвід роботи у дистрибуції, навички роботи з 

комп'ютером (зокрема бухгалтерські та 

складські програми)

відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Так Дніпро, Ленінський,  

ВУЛ. КОСТІ 

ГОРДІЄНКА, 12

(056)3709061

спеціаліст державної 

служби

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У М. КРИВОМУ РОЗІ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

головний спеіаліст відділу інформаційних 

технологій та захисту інформації:здійснення 

контролю за ефективним функціонуванням 

програмно-технічних комплексів,та коорденація 

робьіт по вровадженню засобів захисту в 

обчислювальній мережі управління з метою 

впровадження політики безпечної обробки 

банківської електронної інформації,аналіз стану 

захищенності  локальної мережі.

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Дзержинський, 

Металургів,36б

(056)449-90-45 (056)449-91-40

спеціаліст державної 

служби

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У М. КРИВОМУ РОЗІ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

головний спеіаліст відділу інформаційних 

технологій та захисту інформації:здійснення 

контролю за ефективним функціонуванням 

програмно-технічних комплексів,та коорденація 

робьіт по вровадженню засобів захисту в 

обчислювальній мережі управління з метою 

впровадження політики безпечної обробки 

банківської електронної інформації,аналіз стану 

захищенності  локальної мережі.

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Дзержинський, 

Металургів,36б

(056)449-90-45 (056)449-91-40

інженер-програміст ТОВ ІН-ФОРС знання прогрпми 1С Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Так Кривий Ріг, 

Дзержинський, пр. 

Гагаріна, 4б

(0564)92-23-32

начальник котельні КПТМ 

"КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА".

виконання робіт з експлуатації 

теплоенергетичного устаткування 

котельних.Контроль робіт по теплопостачанню 

споживачів  теплової енергії,контроль роботи 

енергетичного обладнання ,наладка котельного 

устаткування,Складання извітів,Виконання 

поточних ікапітальних ремонтів,ведення 

документації

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Центрально-

Міський, провулок 

Дежньова 9

(056)409-51-01 (056)409-51-14

Промислова теплотехніка

Розроблення програмного забезпечення



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

Оператор з обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення

АФАНАСЕНКО СЕРГІЙ 

АНАТОЛІЙОВИЧ

виконувати ремонт мобільних телефонів, 

планшетів та продаж аксесуарів для телефонів.

Інгулецький РЦЗ (м. 

Кривий Ріг)

Ні Кривий Ріг, 

Інгулецький, 

ПРОСПЕКТ 

ПЕРЕМОГИ 37, 48

0982565856

інженер ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Красногвардійськи

й, вул.Кедріна,28

(0562)310384 (0562)31-03-94

інженер-енергетик ВІДДІЛ ОСВІТИ РДА забезпечення безперебійної роботи та ремонт 

електричних мереж, розроблення заходів щодо 

економії енергоресурсів. Наявність 

кваліфікаційного посвідчення

Нікопольський МРЦЗ Ні Нікополь, м. 

НІКОПОЛЬ, вул. 

ДІДИКА 23

(05662)-51653 (05662)5-16-53

інженер-конструктор 

(механіка)

ТОВ "ІК "ДНІПРОКРАНСЕРВІС" інженер-конструктор машинобудування відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, Кіровський, 

пр.Героїв 

Сталінграду, 106А

(0562)340429 (056)767-14-31

інженер-конструктор ПП "ПЛАЗІС-ЄМ" розробка технічної документації, знання 

програми Solid Works

Тернівський 

районний центр 

зайнятості 

м.Кривого Рогу

Так Кривий Ріг, 

Тернівський, 

Двінська,23

(056)404-69-07 (056)410-54-32

інженер-технолог ТОВ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

ОБЛАДНАННЯ"

розробка технологічних процесів на зборку та 

механічну обробку.

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, вул. 

Промислова, 1

(0563)20-59-20 (0563)20-59-22

майстер ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ 

ЗАВОД ДЕРЖАВНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА "ВИРОБНИЧЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ ПІВДЕННИЙ 

МАШИНОБУДІВН

ведення процесу обробки з пульта управління  

на токарних та фрезерних верстатах.  Режим 

роботи 80 годин на місяць, згідно 

розпорядження.

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, вул. 

Сергія Корольова 

10

(05632)3-44-65 (05632)3-03-41

начальник цеху "НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ ОБ 

ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

посада ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА цеха з 

технології, здійснення керівництва виробничо-

господарською діяльністю цеху. Забезпечення 

виконання виробничих завдань, ритмічний 

випуск продукції високої якості. Проведення 

роботи з удосконалення організації 

виробництва, його технології, механізації та 

автоматизації виробничих процесів.

Павлоградський 

МРЦЗ

Так Павлоград, 

вул.Заводська, 44

(0563)26-70-53 (0563)21-01-42, 

(0563)21-15-61, 

(0563)21-16-98

Теплоенергетика

Технологія машинобудування



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

інженер-технолог ТОВ "ЗАВОД "ПСМ" розробка технології виготовлення виробів. 

Доставка транспортом підприємства.

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, 

ВУЛ.ТЕРЬОШКІНА, 

9/3

(0563)20-94-82 (0563)26-64-18

майстер виробництва ТОВ "ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН" Здійснення керівництва виробничою дільницею, 

забезпечення виконання зазначених завдань, 

організація підготовки виробництва, 

забезпечення розміщення робітників, перевірка 

якості продукції, участь у прийомі закінчених  

робіт (виготовлення сільськогосподарських 

машин).

Царичанський РЦЗ Ні Царичанський 

район, Китайгород, 

Вул. Центральна, 

12 Б

(05690)32635 (05690)26118

майстер виробництва ТОВ "ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН" Здійснення керівництва виробничою дільницею 

цеху різання та обробки металу, забезпечення 

виконання зазначених завдань, організація 

підготовки виробництва, забезпечення 

розміщення робітників, перевірка якості 

продукції, участь у прийомі закінчених  робіт 

(виготовлення сільськогосподарських машин).

Царичанський РЦЗ Ні Царичанський 

район, Китайгород, 

Вул. Центральна, 

12 Б

(05690)32635 (05690)26118

технолог ТОВ "ЗАВОД СІЛЬГОСПМАШИН" Розробка технологічних процесів цеху різання 

та обробки металу, встановлення порядку 

виконання робіт, складання планів 

розташування обладнання та організація 

робочих місць, розрахунок виробничих 

потужностей та навантаження на обладнання.

Царичанський РЦЗ Ні Царичанський 

район, Китайгород, 

Вул. Центральна, 

12 Б

(05690)32635 (05690)26118

Директор філіалу (філії) КС "СОЮЗ-ДНІПРО" Пошук, консультування клієнтів, виконання 

планових показників.

м. Синельникове

відділ надання 

соціальних послуг у 

Шевченківському 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Бабушкінський, 

вул. М. 

Грушевскього, 

49/204

(056)7402023 (056)3759866

спеціаліст державної 

служби

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У М. КРИВОМУ РОЗІ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

провідний спеціаліст відділу видатків: 

здійснення   розрахунково-касового 

обслуговування розпорядника ,одержуванів 

бюджетниїх коштів здійснення перевірки 

кошторисів,планів асигнувань,планів 

використання

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Дзержинський, 

Металургів,36б

(056)449-90-45 (056)449-91-40

спеціаліст державної 

служби

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ 

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ У М. КРИВОМУ РОЗІ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

провідний спеціаліст відділу видатків: 

здійснення   розрахунково-касового 

обслуговування розпорядника ,одержуванів 

бюджетниїх коштів здійснення перевірки 

кошторисів,планів асигнувань,планів 

використання

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Дзержинський, 

Металургів,36б

(056)449-90-45 (056)449-91-40

Фінанси і кредит



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

менеджер (управитель) 

із збуту

ТОВ"ОРБІТА КОНСАЛТІНГ" відділ надання 

соціальних послуг у 

Новокодацькому 

районі 

Дніпровського 

міського центру 

зайнятості

Ні Дніпро, 

Красногвардійськи

й, ВУЛИЦЯ АК. 

Янгеля 35

(073)213-08-38 (073)213-08-

30,(063)292-04-

76

начальник фінансового 

відділу

АТ "ЕЛЕКТРОГРАД" оцінка фінансових ризиків, аналіз 

бухгалтерської звітності, оперативне 

коригування бюджету і плану, ведення 

переговорів з комерційними банками, 

податковими органами, робота з зовнішніми 

аудиторами, облік і контроль руху грошових 

коштів- бухгалтерський і управлінський облік, 

організація бюджетування на підприємстві, 

оперативний контроль за витратамиі доходами, 

розрухунок і управління собівартістю, аналіз 

фактичних бухгалтерських та 

управлінськихпоказників, економічний 

аналізпоказників роботи, планів періоду

Криворізький 

міськрайонний 

центр зайнятості

Ні Кривий Ріг, 

Центрально-

Міський, 

Модрівська 93

+380564 

274902

067-539-03-17

спеціаліст державної 

служби

ЮР'ЇВСЬКЕ РФУ Спеціаліст відділу планування і виконання 

доходів та соціальних виплат. Планування і 

прогнозування субвенцій, які надходять з 

державного бюджету на виплати соціальних 

допомог незахищених верств населення, 

виконання підготовчої роботи по складанню 

видаткової частини бюджету району, участь у 

розробці проектів рішення райдержадміністрації 

та районної ради про порядок і строки 

складання проекту бюджету району на 

наступний рік.

Юр'ївський РЦЗ Так Юр'ївський район, 

Юр'ївка, вул. 

Леніна 67

(05635)51107 (05635)51956

майстер виробництва "НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ ОБ 

ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

Здійснення з використанням засобів 

обчислювальної техніки, комунікацій та зв*язку 

підготовки виробництва, контроль за 

забезпеченням виробництва матеріалами, 

інструментом, своєчасне оформлення 

необхідної технічної документації

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, 

вул.Заводська, 44

(0563)26-70-53 (0563)21-01-42, 

(0563)21-15-61, 

(0563)21-16-98

майстер виробництва "НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ ОБ 

ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

Здійснення з використанням засобів 

обчислювальної техніки, комунікацій та зв*язку 

підготовки виробництва, контроль за 

забезпеченням виробництва матеріалами, 

інструментом, своєчасне оформлення 

необхідної технічної документації

Павлоградський 

МРЦЗ

Так Павлоград, 

вул.Заводська, 44

(0563)26-70-53 (0563)21-01-42, 

(0563)21-15-61, 

(0563)21-16-98

Хімічні технології високомолекулярних сполук



Посада (назва) Роботодавець (назва) Завдання та обов'язки
ЦЗ реєстрації 

(назва)

В рах. 

нормат. 

р/м для 

інвалідів

Фактична адреса 

ПОУ

Телефон 

керівника

Телефон 

відділу кадрів

інженер-технолог "НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ ОБ 

ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

Посада провідний інженер-технолог, розробка, 

застосування засобів автоматизації 

проектування, і впровадження прогресивні 

технологічні процеси. 

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, 

вул.Заводська, 44

(0563)26-70-53 (0563)21-01-42, 

(0563)21-15-61, 

(0563)21-16-98

керівник групи "НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ ОБ 

ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

 розробка, застосування засобів автоматизації 

проектування,  впровадження прогресивних 

технологічних процесів

Павлоградський 

МРЦЗ

Так Павлоград, 

вул.Заводська, 44

(0563)26-70-53 (0563)21-01-42, 

(0563)21-15-61, 

(0563)21-16-98

керівник групи "НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ ОБ 

ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

 розробка, застосування засобів автоматизації 

проектування,  впровадження прогресивних 

технологічних процесів

Павлоградський 

МРЦЗ

Ні Павлоград, 

вул.Заводська, 44

(0563)26-70-53 (0563)21-01-42, 

(0563)21-15-61, 

(0563)21-16-98

інженер-технолог "НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ ОБ 

ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

Посада провідний інженер-технолог, розробка, 

застосування засобів автоматизації 

проектування, і впровадження прогресивні 

технологічні процеси. 

Павлоградський 

МРЦЗ

Так Павлоград, 

вул.Заводська, 44

(0563)26-70-53 (0563)21-01-42, 

(0563)21-15-61, 

(0563)21-16-98

інженер-технолог "НАУКОВО -ВИРОБНИЧЕ ОБ 

ЄДНАННЯ "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ 

ХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

 розробка, застосування засобів автоматизації 

проектування, і впровадження прогресивні 

технологічні процеси. 

Павлоградський 

МРЦЗ

Так Павлоград, 

вул.Заводська, 44

(0563)26-70-53 (0563)21-01-42, 

(0563)21-15-61, 

(0563)21-16-98

інженер-технолог ТОВ "ЗАВОД "ТЕХНОНІКОЛЬ" виявлення неполадок в технічному обладненні, 

впливаючих на якість продукції; розробка нових 

технологій і рецептур; проведення промислових 

експерементів; контроль витрат сировини; 

забезпечення контролю над випуском готової 

продукції згідно технологічного регламенту  

нормативної документації на готову продукцію 

тощо; обов'язково наявність резюме

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, вул. 

Торгівельна,2

(056)7852077 (0569)553000

хімік ДН-ВСЬКИЙ ОБЛ. ЦЕНТР З 

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ ДГС МНС

приготування поглинаючих розчинів; ведення 

технічної документації; звертатися м. 

Кам'янське, пр. Гімназичний, 65  ( колишній пр. 

Пеліна); тел. 067-996-04-78

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Дніпро, 

Жовтневий, 

вул.Гоголя,19

(0562)398525 (056)3713351

інженер (хімічні 

технології)

ДП "СМОЛИ" проведення досліджень, вибор технології 

хімічної очистки води, розробка основних 

технічних рішень, відрядження по території 

України

Кам'янський міський 

центр зайнятості

Ні Кам'янське, 

пр.Аношкіна 179

0678299028 0678299028

Хімічні технології неорганічних речовин

Хімічні технології органічних речовин


