Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії

Посада (назва) / Характеристика
вакансії

Заробітна
плата /
Оперативні
вакансії

ШАНДАЛКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

адміністратор

5 000,00

КОШЕЛЬНИК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

бухгалтер

9 000,00

ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

виконавець робіт

11 000,00

ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

виконавець робіт

11 000,00

ПП "УКР-ПЕТРОЛЬ"

водій автотранспортних засобів

5 000,00

ПОПІК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

водій автотранспортних засобів

10 000,00

ТЗОВ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
ХЛІБОЗАВОД"

водій автотранспортних засобів

7 000,00

ТЗОВ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ
ХЛІБОЗАВОД"

водій автотранспортних засобів

7 000,00

ШУБА ВАДИМ ФЕДОРОВИЧ

водій автотранспортних засобів

5 500,00

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ВПУ

головний бухгалтер

5 670,00

ПРАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА
ПТАХОФАБРИКА"
УВКГ

диспетчер автомобільного
транспорту
Електрогазозварник

СРБП "ВОЛОДИМИРЛІФТ"

електромеханік з ліфтів

10 000,00
9 000,00
8 753,00

Завдання та обов'язки / Характеристика вакансії
/потрібна комунікабельна людина з грамотною мовою і письмом, добрим знанням фейсбуку. Робота на телефоні (можлива на дому), розміщення
постів у соц.мережах. 1 раз в тиждень (Сб чи Нд) вихід в магазин на продаж сумок та валіз (з 9 до 16 год). Вітається любов до роботи з дітками.
Телефонувати (03342)20526 Панасюк Ірина Ігорівна/
/Контролює правильність і своєчасність оприбуткування надходження товарів.Відображає в документах бухгалтерського обліку операції з
надходження та вибуття товарів та розрахунків з постачальниками, нарахування заробітної плати, розрахунок ПДВ. Магазин "ВІК" тел.
0665910701 - Наталія Володимирівна
Відповідальний: (03342)20526 Тетяна Вячеславівна
/Організовує виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами,
технічними умовами й іншими нормативними документами.Здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці, механізації й
автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих міць.Веде журнал виконання робіт , документацію з обліку виконаних робіт і робочого
часу, виконавчу
Інформація за телефоном (0-33- 42) 2 -05-26
Малюта зінаїда Федорівна
/Організовує виконання будівельно-монтажних робіт згідно з проектною та технологічною документацією, будівельними нормами та правилами,
технічними умовами й іншими нормативними документами.Здійснює заходи щодо удосконалення організації виробництва та праці, механізації й
автоматизації виробничих процесів, раціоналізації робочих міць.Веде журнал виконання робіт , документацію з обліку виконаних робіт і робочого
часу, виконавчу
Інформація за телефоном (0-33- 42) 2 -05-26
Малюта зінаїда Федорівна
/перевезення паливно-мастильних матеріалів
телефон для інформації (03342)20526 Тетяна Вячеславівна
/Вантажні перевезення зерновозом DAF по місту та області. Обов"язкова наявність водійського посвідчення категорії Е /
Телефон для інформації (03342) 35644 Пась Людмила Іванівна
/керувати легковими, вантажними автомобілями, здійснювати заправку автомобіля паливом, мастильними матеріалами; проводити прийом в
експедиції і здачу в торгівлі хлібобулочних виробів/
наявність власного автомобіля
режим роботи: з 05.00 до 15.00 згідно графіка
телефон для інформації (03342) 20526 Тетяна Вячеславівна
/керувати легковими, вантажними автомобілями, здійснювати заправку автомобіля паливом, мастильними матеріалами; проводити прийом в
експедиції і здачу в торгівлі хлібобулочних виробів/
режим роботи: з 05.00 до 15.00 згідно графіка
телефон для інформації (03342) 20526 Тетяна Вячеславівна
/Мати права категорії С, Д, перевезення по Україні та за кордон/
Інформація за телефоном (03342)35644,Опейда Галина Михайлівна
/Здійснювати організацію бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності закладу освіти./
Інформація за телефоном(03342)35644,Опейда Галина Михайлівна
/Здійснює оперативне регулювання процесу перевезень. Забезпечує оформлення ,видачу та приймання дорожніх листів та іншщих документів,
які відображають роботу , виконану водіями.Перевіряє правильність їхнього оформлення , наявність реквізитів і штампів. Здійснює контроль за
реєстрацією дорожньої документації та облік роботи автотранспортних засобів, контролює правильність записів показань спідометра, отримання і
залишків пального.
/Проводити зварювання водопровідний труб середньої складності/
Інформація за телефоном (03342)35644, Опейда Галина Михайлівна
/Виконує прості роботи з ремонту, монтажу і демонтажу ліфтового устаткування, визначає та усуває несправності ліфтів. Вміти читати
електричні схеми./

Телефон керівника /
Оперативні вакансії

0633123177

0679796131

0334220876
+380686962860

0334223490

0334223490
0631545861
0334223359

334222605
0334227627
0334221567

Телефон для інформації (03342)20526 Пась Людмила Іванівна

КП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ТМО"

завідувач господарства

ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"
ПРИНДА ТАРАС АНДРІЙОВИЧ

зоотехнік
кондитер

ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ
"КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР ДІАЛОГ"

Консультант

ГАВРИЛЮК ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кухар

ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

лікар ветеринарної медицини

КП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ЦПМД"
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ВПУ

лікар загальної практики-сімейний
лікар
майстер виробничого навчання

КП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКТЕПЛОЕНЕРГО"
ПП "УКР-ПЕТРОЛЬ"

майстер виробничого навчання
водінню
машиніст екскаватора
одноковшового
муляр

ПОДЗІЗЕЙ ВОЛОДИМИР ГЕОРГІЙОВИЧ

офіціант

ГАВРИЛЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

офіціант

ПП "2000-ВВ"

офіціант

ЯКОВЛЄВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

офіціант

МАСНА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА
ПРАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА
ПТАХОФАБРИКА"

перукар (перукар - модельєр)

КП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ТМО"

Програміст (база даних)

ГОНТАРУК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА

продавець продовольчих товарів

ЯКОВЛЄВ ІГОР ЮРІЙОВИЧ

продавець продовольчих товарів

БУНДА ОЛЕСЯ ВІКТОРІВНА

продавець продовольчих товарів

КОШЕЛЬНИК НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

продавець продовольчих товарів

ЗІНКЕВИЧ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЦЕНТР
ОСВІТИ" ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Продавець-консультант
сестра медична

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ВПУ

підсобний робітник

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ сестра медична
ОСВТИ (ЯСЛА-САДОК) №8 "ВИШИВАНКА"
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ВПУ

Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ВПУ

Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

ТОВ "ЛУЦЬКА АГРАРНА КОМПАНІЯ"

Слюсар з ремонту колісних
транспортних засобів

ТЗОВ "ВЕНГЕР"

столяр

КП "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКЕ ТМО"

технік

ТЗОВ "П'ЯТИДНІ"

ТОВ "РУСЛАН-АГРО"

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва
Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
(лісогосподарського) виробництва

/Забезпечує складання річних планів господарської діяльності. Проводить аналіз господарської діяльності. Забезпечує підрозділи необхідним
обладнанням, медичним інвентарем.. Забезпечує справний стан та текучий ремонт відділень, будинків та споруд. Організовує технічний нагляд
за будівлями. Організовує опалення будівель. Складає та підписує акти, заявки, описи відомості тощо, що стосуються фінансової частини./
5 000,00 Інформація за телефоном (03342)35644,Опейда Галина Михайлівна
/ вирощування курчат бройлерів
інформація по телефону (03342) 2-05-26
11 000,00 Малюта Зінаїда Федорівна
6 000,00 /знати рецептуру і технологію виготовлення кексів, рулетів , печива роздрібного асортименту, складних тортів та тістечок./
Інформація за телефоном(03342)35644,Опейда Галина Михайлівна
7 000,00 /Знання англійської мови, любов до дітей. Проводити консультації з англійської мови, вміння спілкуватись з дітьми. погодинна оплата праці.
Можливі виїзди з дитячими групами в табори./
телефон для інформації (03342)20526 Панасюк Ірина Ігорівна
5 000,00 /готувати гарячі страви, холодні страви та закуски, випікання піци, піцерія "Каскад" (вул Д.Галицького)
режим роботи: 4 дні працювати з 9.00 до 22.00, 4 дні - вихідний тел. 0503786231-Юрій Миколайович
телефон для інформації (03342) 20526 Тетяна Ткачук
/ проведення лікувально-профілактичних робіт в період вирощування птиці
інформація по телефону (0-33-42) 2-05-26
8 000,00 Малюта Зінаїда Федорівна
/Здійснювати динамічне спостереження за станом здоро'ям кожного члена сім'ї з проведенням необхідного обстеження й оздоровлення за
індівідуальним планом./
13 000,00 Інформація за телефоном (03342)35644, Опейда Галина Михайлівна
5 000,00 /Формувати в учнів професійні знання за професією тракторист-машиніст , уміння і навички відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики
за професією, навчати учнів раціональним прийомам виконання навчально-виробничих робіт і завдань, наукової організації праці, застосуванню
прогресивних технологій.Складати документацію з планування виробничого навчання, підбирати навчально-виробничі роботи відповідно до
затвердженого переліку./
Інформація за телефоном (03342)35644, Опейда Галина Михайлівна
/Навчання учнів практичному водіннню автомобіля, технічному обслуговування і поточному ремонту транспортного засобу./
5 000,00 Телефон для інформації 0334235644 ( Опейда Галина Михайлівна)
/ обслуговування та експлуатація екскаватора одноковшового, виконання земляних та навантажувальних робіт/
8 986,00 Телефон для інформації (03342)20526 Пась Людмила Іванівна
5 000,00 /виконує роботи з мурування або ремонту конструкцій зі штучних і природних будівельних матеріалів/
Доплата за понаднормові години та відрядні
Інформація за телефоном (0334220526Тетяна Вячеславівна)
7 000,00 /сервіровка столу, зустріч відвідувачів, знайомство їх з меню, одержання замовлення, передача замовлень у гарячий і холодний цехи кухні; режим
роботи: з 9-00 до 23.00 7 днів працювати, 7 днів вихідних./
Інформація за телефоном (03342)35644, Опейда Галина Михайлівна
5 000,00 / обслуговування відвідувачів; ознайомлення з меню закладу, сервірування столів, графік роботи з 10.00 до 22.00 ; 4 дні працювати, 4 дні вихідні.
Працювати в барі "Каскад" за адресою вул.Луцька 117
телефон для інформації (03342) 35644 Пась Людмила Іванівна
6 000,00 /обслуговування відвідувачів; ознайомлення з меню закладу, сервірування столів, графік роботи з 10.00 до 23.00/
телефон для інформації (03342) 20526 Ткачук Тетяна Вячеславівна
/обслуговування відвідувачів; ознайомлення з меню закладу, сервірування столів, графік роботи з 10.00 до 23.00/
6 000,00 телефон для інформації (03342) 20526 Ткачук Тетяна Вячеславівна
/підбирати зачіски з урахуванням особливостей зовнішнього вигляду клієнта; фарбувати волосся в різні кольори і відтінки; стрижка й укладання
5 000,00 волосся; хімічна завивка волосся. Доплата за понаднормові. Телефонувати (03342)20526 Панасюк Ірина Ігорівна
/ Виконує підсобні роботи на виробничих дільницях.складах, базах,коморах.Навантажує ,розвантажує ,переміщає вручну або на візках ,які не
6 000,00 потребують обережності,а також сипкі непиловидні матеріали .Очищає території , підїзні шляхи.
/Займається програмуванням,виконує розробку програмного забезпечення для програмних пристроїв.Займається налагодженням та підтримкою
роботи комп'ютерної техніки./
Інформація за телефоном (03342)35644.Опейда Галина Михайлівна
5 000,00
/відповідально виконувати роботу продавця продовольчих товарів. Позмінний графік роботи, робочий день з 8:30 до 19. Телефон для інформації
5 000,00 (03342)20526 Панасюк Ірина Ігорівна
/Готувати товари до продажу: перевіряти цілісність пакування; перебирати, протирати товари; забезпечувати наявність відповідно оформлених
цінників. Режим роботи: 3 дні працювати з 9.00 до 21.00
3 дні вихідний/
5 000,00 телефон для інформації (03342) 20526 Тетяна Вячеславівна
/ продаж м'яса і м'ясних виробів, бакалія, м-н " Диметра" ( Привокзальна 1г). Магазин працює з 9.00 до 20.00 год. ( працювати згідно графіка
роботи , складеного роботодавцем).
інформація по телефону (03342)20526
5 000,00 Малюта Зінаїда Федорівна
/продаж товарів продовольчої групи, режим роботи: 7 днів працювати, 7 днів вихідний Магазин "ВІК"(працює цілодобово) тел. 0665910701 Наталія Володимирівна
7 000,00 Відповідальний: (03342)20526 Тетяна Вячеславівна
/продаж сантехніки та консультація клієнтів . Оформлення замовлень. Слідкування за складом. Робочий день: згідно графіку, пн-пт з 9.00 до
18.00, сб-нд 9.00-15.00.
8 000,00 Телефонувати (03342)20526, Тетяна Вячеславівна
5 500,00 /Виконує лікарські призначення;проводить маніпуляції та процедури згідно з профілем роботи. Проводиться доплата за роботу у нічний час./
інформація по телефону ( 03342)20526
Малюта Зінаїда Федорівна

+380334238122

0931941799
+38 (063) 312 31 77

+380936555202

+380334224964
0334223359

0334223359
+380334235907
0334220876

0334223358

+380638111433

0334238056

0334238262
+ 38 (063) 800 7661
334222605

+380334238122
0334295177

0334238262

380633476520

0679796131

+380506012107
80334227700

0334220520
3 566,00 /Проводить щоденний огляд зіву та шкіри дітей. Здійснює систематичний нагляд за виконанням санітарних правил і режиму дня. Проводить
профілактичні щеплення за призначенням
лікаря/
Телефон для інформації (03342)20526 Тетяна Вячеславівна
/Виконує роботи з розбирання, ремонту і складання вузлів і механізмів автотранспортних засобів відповідно до ТУ заводу-виготовлювача та
іншими керівними матеріалами з організації робіт./
5 000,00 Інформація за телефоном (03342)35644, Опейда Галина Михайлівна
0334223359
/Виконує роботи з розбирання, ремонту і складання вузлів і механізмів автотранспортних засобів відповідно до ТУ заводу-виготовлювача та
іншими керівними матеріалами з організації робіт./
5 000,00 Інформація за телефоном (03342)35644, Опейда Галина Михайлівна
0334223359
/Виконує роботи з розбирання автомобілів . Ремонтує , складає вантажні , легкові автомобілі . Визначає й усуває несправності у роботі складових
одиниць та агрегатів автомобілів. Ремонтує , складає , регулює та випробовує складові одиниці та агрегати середньої складності із заміною
окремих частин і деталей . Вулканізація , шиномонтаж.
Інформація по телефону (03342)2-05-26
10 000,00 Малюта Зінаїда Федорівна
/Виконує весь комплекс робіт з виготовленя столярної конструкції по кресленням і ескізам. Здійснює стругання, зачищення і шліфування
заготівель виробів. Виконує усі види робіт на деревообробних верстатах. Проводиться доплата за шкідливі умови праці/
6 000,00 Телефон для інформації (03342)35644 Пась Людмила іванівна
/обслуговування обладнання у відділенні амбулаторного гемодіалізу/
5 000,00 Інформація за телефоном (03342)35644,Опейда Галина Михайлівна
/ проводити сільськогосподарські роботи по обробітку грунту та вирощуванню сільськогосподарських культур на тракторі ДЖОН-ДІР 8370 RT,
знання комп"ютера трактора і комп"ютерів по управлінню причіпних знарядь та системи JD LINK/
7 000,00 Телефон для інформації (03342)35644 Пась Людмила
/виконувати сільськогосподарські роботи на колісних тракторах та сільськогосподарських машинах, ефективно організувати працю на робочому
місці/
10 000,00 телефон для інформації (03342) 20526 Тетяна Вячеславівна

0334233407
+380334238122

+380334239915

+380672953658

ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"

укладальник-пакувальник

НЕВЯДОМСЬКА МАРІЯ ПЕТРІВНА

швачка

/розкладати продукцію в супермаркеті. 5 днів робочих, 2 вихідних, робочі години залежать від групи інвалідності. /Телефонувати (03342) 20526
5 000,00 Панасюк Ірина Ігорівна
/масове пошиття трикотажного одягу в ательє. Графік роботи з 9 до 18 год.
Інформація за телефоном (03342)20526/
5 000,00 Малюта Зінаїда Федорівна

(056)7700366

+380639477602

