Бердичівський міський центр зайнятості повідомляє про вільні вакансії
станом на 21.01.2018 р.
Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії
/ номер вакансії

Посада (назва) /
Характеристика
вакансії

Заробітна
плата

Вид робіт

СИНЕЛЬНИКОВА ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

Друкар офсетного
плоского друкування

10 000,00

Робота на друкарському
обладнанні. Друк та виготовлення
однокольорової, двокольорової,
повнокольорової поліграфічної
продукції на папері та картоні.
Працювати в друкарні за адресою:
вул. М.Залізняка,5 (Воровського),
часи роботи з 8.30 до 17.30 год.,
тел. для довідок:4-00-14, 098-82888-20

06031811060012

Авторемонтник

8 000,00

Ремонт та
обслуговування
автомобілів.Звертатись
за тел. 067-412-71-72.

КАШПІРУК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ

адміністратор

5 000,00

П П "ВОДА УКРАЇНИ"

адміністратор

4 500,40

КАШПІРУК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ

бармен

4 000,00

ПРИЛЕНСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

бармен

3 723,00

ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ"

виробник м'ясних
напівфабрикатів

6 211,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРДИЧІВСЬКИЙ
ХЛІБОЗАВОД"
06031808130004

водій
автотранспортних
засобів
водій автотранспортних
засобів

10 000,00

06031812200007

водій автотранспортних
засобів

4 173,00

5 000,00

Організація роботи персоналу.
Працювати в кафе "Чара".
Можливе навчання. Про
співбесіду домовлятися за тел.
096-152-63-31 - Галина
Миколаївна
контроль торгових точок в м.
Бердичеві, проведення
переобліків, здійснення
переоцінок товарів, складання
графіків роботи працівників.
Графік роботи з 9-00 до 18-00 год.
Офіс в Бердичеві знаходиться по
вул. Житомирська ,43.Для
працевлаштування звертатись в
Житомир. Контактний тел. 067
411 5782 Світлана, та 067 411
9466. Можна мати освіту
економіста або бухгалтера, знати
1-с бухгалтерію. Заробітна плата
буде більше 8000 грн. + 500грн. на
роз'їзди по місту по об'ктах.
Працювати в кафе "Чара".
Можливе навчання. Про
співбесіду домовлятися за тел.
096-152-63-31 Галина.
Обслуговування клієнтів.
Звертатись за адресою: вул.
Вінницька, 42 а, кафе "Нептун"
або по телефону: 0672735308.
Режим роботи з 12.00 до 24.00
через день.
працювати в цеху по виробництву
заморожених напівфабрикатів,
можливе навчання на робочому
місті
Доставка хлібобулочних виробів
до фірм, точок. Звертатись за
тел. 067-412-71-72.
Доставка продуктів харчування
(заморожених напівфабрикатів) по
торговим точкам м.Бердичева та
Житомирській області на авто
"Газель". Звертатись: м. Бердичів,
вул. Європейська 107 або за
телефоном: 0983573506 Наталія
Володимирівна
Водій легкового службового
автомобіля ВАЗ-21099.
Виконувати розпорядження
начальника, забезпечення
своєчасного подання автомобіля.
Вести подорожні листи.
Працювати пн.-пт. (з 08-00 до 1700).
Адреса: м. Бердичів вул. Козацка
151, телефон відділу кадрів: 5-4180.

Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії
/ номер вакансії

Посада (назва) /
Характеристика
вакансії

Заробітна
плата

06031811120013

водій автотранспортних
засобів

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ
"ЕЛІНГ"

водій
автотранспортних
засобів

6 000,00

06031901080015

водій
автотранспортних
засобів

11 000,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПОЛІССЯ ЕКОСФЕРА"

водій
автотранспортних
засобів

5 640,00

ТОВ "ТРИ ВЕДМЕДІ"

готувач фаршу

7 155,00

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ПРИВАТНА
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ЛАНА"

диспетчер

4 500,00

МІРОНЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

касир торговельного
залу

5 000,00

ТОВ *ТК " ПОЛІССЯ - ПРОДУКТ"

касир торговельного
залу

5 000,00

ГОНЧАРУК ОЛЕГ СТАНІСЛАВОВИЧ

кондитер

4500,00

ГОНЧАРУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

кондитер

4500,00

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕРДИЧІВСЬКИЙ
ХЛІБОЗАВОД"

контролер харчової
продукції (хлібопекарнета
кондитерське виробництва)

5 640,00

6 300,00

Вид робіт
Працювати водієм транспортноприбиральної машини. Водіння
сміттєвоза, автоматична вигрузка
сміття з контейнерів,
обслуговування автомобіля.
Наявність прав категорії "D",
наявність телефону. Графік
роботи: Пн.-Пт. з 08-00 до 17-00,
Сб.- позмінно (з додатковою
оплатою понаднормово
відпрацьованих годин).
Звертатися за адресою: вул.
Мостова (колишня Красіна) 3.
Телефон для попередньої
співбесіди: (067) 440-52-16
Галина.
Працювати водієм-експедитором
по Житомирській області.
Звертатись за телефоном:
0976993864 Олександр
Наявність прав категорії В, С, Д.
Забезпечувати належний
технічний стан автотранспортного
засобу. Знання правил перевезень
вантажів та пасажирів. Графік
роботи з 8.00 по 17.00, можливі
відрядження, забезпечення
спецодягом, повний соцпакет.
Звертатись за адресою м.
Бердичів, вул Білопільська, 100.
Працювати водієм транспортноприбиральної машини. Водіння
сміттєвоза, автоматична вигрузка
сміття з контейнерів,
обслуговування автомобіля.
Наявність прав категорії "D",
наявність телефону. Попередньо
про співбесіду домовлятися
за тел: (098) 357-35-06
Наталія Володимирівна.
працювати в цеху по виробництву
заморожених напівфабрикатів,
можливе навчання на робочому
місті
Ведення роботи диспетчерської
служби. Приймати замовлення
таксі від клієнтів, працювати день
через два. Про співбесіду
домовлятись за телефоном: 7-4033, 7-40-35, 067-777-46-19.
Працювати в піцерії "Смачно
поїсти", часи роботи з 07.00 до
20.00 год. згідно графіка 2 дні
через два. За консультаціями
звертатися за телефоном: 063-37255-66 Олександр Анатолійович
(керівник) або 2-77-51 бухгалтер.
Працювати в мережі маркетів
"Полісся-Продукт", здійснювати
роздрібну торгівлю
продовольчими товарами, вести
облік товарів по встановленій
формі з використанням касового
апарату. Працювати за адресою:
м.Бердичів, вул.Європейська,13/2;
вул. Вінницька,71;
вул.Котовського, 58, вул.,
вул.Богунська,3 часи роботи з
8.00 год. до 22.00 год Тел. для
довідок: 097-486-43-99 Наталія
Олександрівна.
Виготовлення кондитерських
виробів (тортів ) . Звертатись за
телефоном --2-40-96.
Виготовлення кондитерських
виробів. Звертатись за
тел. 2-40-96 м.Бердичів вул.
Данилівська 6.
Контроль за правильністю
етикеток, відповідність етикеток,
перевірка дати, назви .
Звертатись за тел. 067-412-71-72.

Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії
/ номер вакансії

Посада (назва) /
Характеристика
вакансії

Заробітна
плата

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А2772

кухар

9 000,35

ВІТУСЕВИЧ ОЛЕНА ЦЕЗАРІВНА

кухар

5 000,00

ГАЙДАМАНЧУК ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА

кухар

4 173,00

ДУШЕВСЬКА ЛАРИСА ЯКІВНА

кухар

4 173,00

КАРКАУС ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

кухар

4 173,00

КАШПІРУК АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ

кухар

4 173,00

КАШПІРУК ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

кухар

4 173,00

ФУРМАНСЬКА АЛЛА КУЗЬМІВНА

кухар

06031806130029

офіціант

4 173,00
4 173,00

06031811050007

офіціант

4 173,00

06031808300003

офіціант

6 000,40

06031809280013

офіціант

4 173,00

06031901030028

офіціант

4 200,00

Вид робіт
Приготування їжі. Працювати за
адресою вул. Шкільна 3, про
співбесіду домовлятись за тел.
0978463681
Приготування їжі відповідно до
Збірника рецептур, згідно з
технологією приготування,
слідкувати за станом кухонного
обладнання під час роботи,
підтримувати в належному
санітарному стані обладнання
харчоблоку, а також своєчасно
проходить медичний огляд і
продовжує санітарну книжку.
Працювати в кафе "Чікаго", часи
роботи з 10.00 до 24.00 год. згідно
графіка два дні через два.
(звертатись в кафе з 12.00 - 17.00
год) тел.0961481414.
Працювати в ресторані "ДЕ
ЖАВЮ", приготування страв
української кухні. Про співбесіду
домовлятися за тел. 0977040007
Приготування страв української
кухні, підтримка чистоти та
порядку на робочому місці.
Графік роботи з 11.30 - 20.30.
Працювати за адресою: вул.
Трудова, 4, кафе "Пікова Дама".
Про співбесіду домовлятись за
тел. 067-281-97-18 - Лариса
Яківна.
Приготування страв української
кухні, працювати в ресторані
"Княжий град працювати з 13,00
до 22,00 год. тел. 0672655335
Олена Леонідівна.
Приготування їжі на
грилі.Працювати в кафе "Чара"
або "Меленаж" чи "Севен
Бургерс". Можливе навчання.
Про співбесіду домовлятися за
тел. 0987645288 Галина.
Приготування їжі на
грилі.Працювати в кафе "Чара"
або "Меленаж" чи "Севен
Бургерс". Можливе навчання.
Про співбесіду домовлятися за
тел. 0987645288 Галина.
Працювати в кафе "Лагуна",
приготування страв української
кухні.
Обслуговування клієнтів.
Звертатись за адресою: вул.
Вінницька, 42 а, кафе "Нептун"
або за телефоном: 0672735308.
Режим роботи з 12.00 до 03.00
через день
Обслуговування клієнтів,
підтримка чистоти та порядку.
Графік роботи з 11.30 - 20.30.
Субота та неділя вихідні.
Працювати за адресою вул.
Трудова 4 кафе "Пікова Дама".
Про співбесіду домовлятись за
тел. 067-281-97-18
Прийняття замовлень, виділення
столиків для клієнтів, кінцевий
розрахунок клієнтів. Працювати в
кафе "Хуторок", звертатись:
м.Бердичів, вул. Ватутіна,16, часи
роботи кафе з 12.00 год. до 24.00
год. Попередньо зв’язок по тел.
096-3000-800, 067-6000-600.
Працювати в ресторані "ДЕ
ЖАВЮ". Прийняття замовлень
від клієнтів, виділення столиків
для клієнтів, кінцевий розрахунок
клієнтів. Про співбесіду
домовлятися за тел. 0977040007.
Працювати в кафе "Чара". Знання
сервіровки столу, охайність,
комунікабельність. Графік роботи
3 через 3 дня. Дворазове

Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії
/ номер вакансії

Посада (назва) /
Характеристика
вакансії

Заробітна
плата

Вид робіт
харчування. Про співбесіду
домовлятися за тел. 0987645288
Галина Миколаївна.
Заміс тіста, формування та
випічка хлібобулочних виробів;
дотримання санітарно-гігієнічних
норм. Знання технології випічки
хлібобулочних виробів.
Звертатись за телефоном :2-51-48.
Заміс тіста, формування та
випічка хлібобулочних виробів;
дотримання санітарно-гігієнічних
норм. Знання технології випічки
хлібобулочних виробів.
Звертатись за телефоном :2-51-48.
Прибирання виробничого цеху та
інших приміщень будівлі
вробничого призначення.
Графік роботи: пн.-пт. з 08-00 до
17-00. Адреса с. Мирне,
вул.Володарського (Козацька),151
А
Телефон для консультацій 067704-55-87 Анастасія Анатоліївна
(начальник виробництва).
Прибирати в цеху : мити
підлогу, стіни, батареї, вікна.
Звертатись за тел. 067-412-71-72.

06031809270028

пекар

4 500,00

06031809270029

пекар

4 500,00

06031901090004

прибиральник
виробничих приміщень

4 173,00

06031808270047

прибиральник
виробничих приміщень

4 500,00

06031808270048

прибиральник
виробничих приміщень

4 500,00

Прибирати в цеху : мити
підлогу, стіни, батареї, вікна.
Звертатись за тел. 067-412-71-72.

06031901160005

прибиральник
виробничих приміщень

1 300,00

06031901080003

прибиральник
виробничих приміщень

4 800,00

06031901030027

прибиральник
виробничих приміщень

4 173,00

06031901030031

прибиральник
службових приміщень

4 200,00

06031901140005

прибиральник
територій

4 173,00

06031807300004

продавець
продовольчих товарів

4 500,00

06031811130020

продавець
продовольчих товарів

4 173,00

Здійснювати прибирання під’їздів.
Працювати 2 год. на день
(понеділок, середа, п’ятниця)
Звертатись за тел. 096 532 69 95
Раїса Григорівна.
Прибирання приміщення: миття
підлоги, вікон, стін. Відсутність
алергії на миючі засоби.
Винесення сміття та відходів.
Звертатись за адресою: вул.
Житомирська,13 (міський ринок).
Тел. для довідок: 2-22-20 -відділ
кадрів.
Прибирання приміщень
підприємства та прилеглої
території, часи роботиз 8.00 до
17.30год., працювати в маркеті
"Наш край" за адресою:
м.Бердичів, вул. Житомирська,53,
тел. для довідок 2-51-48.
Відсутність алергії на миючі
засоби, прибирання залу
ресторану, літнього майданчику.
Працювати в кафе "Чара", часи
роботи з 12.00 год. до 23.00 год.
(згідно графіка через два дні). Про
співбесіду домовлятися за тел.
0987645288 Галина Миколаївна.
Вести нагляд за санітарним
станом обслуговуваної території.
Прибирання двору підприємства
(слідкувати за станом клумб,
газонів, садка та ін.). Працювати
за адресою: Бердичів, вул.
Житомирська 87, з 08-00 до 17-00
(пн.-пт.). Домовлятися про
співбесіду за телефонами:
(068)000-40-68, 4-42-99 Євгенія
Олександрівна.
Прийняття та реалізація
продовольчої групи товару.
Працювати в магазині "Точка" за
адресою: м. Бердичів, вул.
Чуднівська, 112. Часи роботи: з
7.30 до 22.30 год. згідно графіка
два дні через два. Телефон: 097493-26-34 .
Продавати рибу та рибні продукти
в рибному павілйоні на
центральному ринку, працювати з
8-30 до 16-30. Попередньо зв’язок
по телефону 068-000-54-90.

Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії
/ номер вакансії

Посада (назва) /
Характеристика
вакансії

Заробітна
плата

Вид робіт
Здійснювати роздрібну торгівлю
продовольчими товарами,
обслуговувати покупців,
контролювати поповнення запасу
товарів, вести облік товарів по
встановленій формі з
використанням касового апарату,
Працювати за адресою:
м.Бердичів, вул.Європейська, 49,
часи роботи з 8.00 год. до 22.00
год. (згідно графіка) Тел. для
довідок: 097-486-43-99 Наталія
Олександрівна.
Працювати в м’ясному павільйоні,
реалізація м’ясної продукції (
курка, індик). Робочий день з 6.30
до 15.00 год. Тел. для довідок:
067-965-93-67; 093-738-35-67 .
Працювати в магазині "ТОРІ" що
знаходиться в районі Червоної
гори (на ринку).
Виконувати обов'язки продавця
продовольчих товарів.
Графік роботи: 2/2 з 08-00 до 2200 + 1 додатковий вихідний в
місяць.
Можливе навчання на робочому
місці. Розвозка додому за рахунок
роботодавця.
Попередньо про співбесіду
домовлятися з роботодавцем:
(098) 170-17-30 Наталія
Мечиславівна.
Здійснює реалізацію продуктів
споживання .Звертатись м.
Бердичів,площа Соборна 20,
магазин Продмаг.Тел. 067-98268-08 Володимир Михайлович.
Здійснює реалізацію продуктів
споживання .Працювати в м.
Бердичів вул. Новоіванівська -44.
Звертатись за тел.067-982-68-08
Володимир Михайлович.
Здійснює реалізацію продуктів
споживання .Працювати в м.
Бердичів вул. Новоіванівська -44.
Звертатись за тел.067-982-68-08
Володимир Михайлович.
Здійснює реалізацію продуктів
споживання .Звертатись м.
Бердичів,площа Соборна 20,
магазин Продмаг.Тел. 067-98268-08 Володимир Михайлович.
Працювати в магазині "ТОРІ"
(район Елінг). Виконувати
обов'язки продавця продовольчих
товарів.
Графік роботи: 2/2 з 08-00 до 2200 + 1 додатковий вихідний в
місяць.
Можливе навчання на робочому
місці. Розвозка додому за рахунок
роботодавця.
Попередньо про співбесіду
домовлятися з роботодавцем:
(098) 170-17-30 Наталія
Мечиславівна.
Здійснює реалізацію продуктів
споживання .Працювати в м.
Бердичів вул. Новоіванівська -44.
Звертатись за тел.067-982-68-08
Володимир Михайлович.
Працювати магазин "ЛАВІТА",
віл. Чуднівська 103, Графік
роботи магазину з 7-30 до 22-00,
працювати згідно графіка через 2
дні.
Прийняття, розцінювання і
реалізація продуктів харчування,
прибирання робочого місця.

06031812210002

продавець
продовольчих товарів

4 200,00

06031812030004

продавець
продовольчих товарів

5 400,35

06031809110012

продавець
продовольчих товарів

4 173,00

06031809030005

продавець
продовольчих товарів

4 200,35

06031809030009

продавець
продовольчих товарів

4 200,35

06031809030007

продавець
продовольчих товарів

4 200,35

06031809030006

продавець
продовольчих товарів

4 200,35

06031809110010

продавець
продовольчих товарів

4 173,00

06031809030010

продавець
продовольчих товарів

4 200,35

06031808310015

продавець
продовольчих товарів

4 173,00

Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії
/ номер вакансії

Посада (назва) /
Характеристика
вакансії

Заробітна
плата

Вид робіт
Працювати в магазині "ТОРІ" що
знаходиться в районі Червоної
гори (на ринку).
Виконувати обов'язки продавця
продовольчих товарів.
Графік роботи: 2/2 з 08-00 до 2200 + 1 додатковий вихідний в
місяць.
Можливе навчання на робочому
місці. Розвозка додому за рахунок
роботодавця.
Попередньо про співбесіду
домовлятися з роботодавцем:
(098) 170-17-30 Наталія
Мечиславівна.
Працювати завідувачем магазину
в с. Дубівка. Знання касового
апарату. Тел. для довідок 067-15267-58 Галина Григорівна. Режим
роботи з 8.00 до 17.00.
здійснювати роздрібну торгівлю
продовольчими товарами,
обслуговувати покупців,
контролювати поповнення запасу
товарів, вести облік товарів по
встановленій формі з
використанням касового апарату,
Працювати за адресою:
м.Бердичів, вул.Європейська,13/2;
вул. Вінницька,71;
вул.Котовського, 38, часи роботи з
8.00 год. до 22.00 год Тел. для
довідок: 097-486-43-99 Наталія
Олександрівна.
Працювати завідувачем магазину
в с. Красівка, вул. Миру, 1. Знання
касового апарату. Тел.067-152-6758 Галина Григорівна. Режим
роботи з 8.00 до 17.00.
здійснювати роздрібну торгівлю
продовольчими товарами,
обслуговувати покупців,
контролювати поповнення запасу
товарів, вести облік товарів по
встановленій формі з
використанням касового апарату,
Працювати за адресою:
м.Бердичів, вул.Європейська,13/2;
вул. Вінницька,71;
вул.Котовського, 38, часи роботи з
8.00 год. до 22.00 год Тел. для
довідок: 097-486-43-99 Наталія
Олександрівна.
Виконувати роботу продавця
продовольчих товарів, викладка
товару на вітрину, розцінка
товару. Працювати в магазині
"Лавка" за адресою вул Козацька
5
Графік роботи: нічна зміна з 20-00
до 8-00, інша з 8-00 до 20-00.
Про співбесіду попередньо
домовлятися за тел.0979028818 Аліна Олексіївна
Виконувати роботу продавця
продовольчих товарів, викладка
товару на вітрину, розцінка
товару. Працювати в магазині
"Соборна" за адресою площа
Соборна 17-А.
Графік роботи: нічна зміна з 20-00
до 8-00, інша з 8-00 до 20-00.
Про співбесіду попередньо
домовлятися за тел.0679826801Ольга Василівна.
Прийом товару; викладка за
групами, видами, сортами з
дотриманням правил товарного
сусідства; консультація та
обслуговування. Працювати за
адресою: м. Бердичів, вул.
Житомирська, 53 про співбесіду
домовлятись за телефоном: 2-5148 -Зоя Григорівна.

06031809110013

продавець
продовольчих товарів

4 173,00

06031809280007

продавець
продовольчих товарів

4 173,00

06031809250007

продавець
продовольчих товарів

5 000,00

06031809280008

продавець
продовольчих товарів

4 173,00

06031809250006

продавець
продовольчих товарів

5 000,00

06031901030024

продавець
продовольчих товарів

4 200,00

06031901090007

продавець
продовольчих товарів

4 300,00

06031901030026

продавець
продовольчих товарів

4 200,00

Роботодавець (назва) / Оперативні вакансії
/ номер вакансії

Посада (назва) /
Характеристика
вакансії

Заробітна
плата

Вид робіт
Виконувати роботу продавця
продовольчих товарів, викладка
товару на вітрину, розцінка
товару. Працювати в магазині
"Лавка" за адресою вул Козацька
5
Графік роботи: нічна зміна з 20-00
до 8-00, інша з 8-00 до 20-00.
Про співбесіду попередньо
домовлятися за тел.0979028818 Аліна Олексіївна
Працювати в магазині
продовольчих товарів по вул.
Волочаївська 37
Графік роботи з 8-00 до 22-00 (в
зимовий час до 21-00), два дні
робочі два дні вихідні.
Попередньо про зустріч
домовлятись по тел. 0673030757 Сергій.
Можливе навчання на робочому
місці.
Працювати в мережі магазинів
"Жменя". Звертатись за адресою:
м. Бердичів, вул. Чуднівська 3а, з
09.00 до 17.00 год (офіс магазину
"Жменя").
Виконувати роботу продавця
продовольчих товарів, викладка
товару на вітрину, розцінка
товару. Працювати в магазині
"Соборна" за адресою площа
Соборна 17-А.
Графік роботи: нічна зміна з 20-00
до 8-00, інша з 8-00 до 20-00.
Про співбесіду попередньо
домовлятися за тел.0679826801Ольга Василівна.

06031901030025

продавець
продовольчих товарів

4 200,00

06031901030007

продавець
продовольчих товарів

5 000,00

06031806140068

продавець
продовольчих товарів

4 173,00

06031807270009

продавець
продовольчих товарів

4 173,00

