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коментарі

ВСЬОГО 208
Бериславський 2 тел. ЦЗ  (0246) 7 24 98
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"БЕРИСЛАВСЬКИЙ 
МАШИНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД"

Херсонська область, 
Бериславський район, 

Берислав, ВУЛ. 
ВВЕДЕНСЬКА, 73

(05546)76405 Штукатур 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723 дотримання правил техніки безпеки виконання різноманітного спектру  

будівельних робіт

ТОВ "БЕРИСЛАВ-
ХЛІБОЗАВОД"

Херсонська область, 
Бериславський район, 
Берислав, ВУЛИЦЯ 
ЦЕНТРАЛЬНА 474

(05546)76146 формувальник 
тіста 1 Тимчасовий Позмінний графік 

роботи 4000
дотримання правил техніки безпеки, 
робота на час відпустки основного 

працівника

 Формує штучні, дрібноштучні булочні, 
бубличні, сухарні і національні сорти виробів, 

пиріжки. Визначає готовність тіста до 
оброблення. Ділить тісто на шматки і зважує, 
підкочує, обробляє і надає їм установленої 

форми. Змазує і оздоблює тістові заготовки. У 
разі виготовлення пиріжків готує фарш. 
Укладає сформовані шматки тіста на стіл, 
дошки, листи, у форми, на вагонетки, 

транспортер. Змазує листи і форми. Виконує 
інші роботи за вказівкою пекаря-майстра.

Былозерський 3 тел. ЦЗ  (0247) 3 38 27

ІНГУЛЕЦЬКИЙ Д/С
Херсонська область, 
Білозерський район, 

Інгулець, ВУЛ. ГАГАРІНА
0(5547) 44414 сестра медична 1 Тимчасовий Неповний робочий 

час 3723

Проводить обов’язкові профілактичні медичні
огляди дітей з висновком про стан здоров’я, 
визначенням групи для занять фізичною 

культурою тощо; здійснює профілактичні та 
оздоровчі заходи під час навчання; надає 
першу та невідкладну медичну допомогу; 

організовує госпіталізацію учнів за наявності 
потреби

ОДИНЧЕНКО ЛЮДМИЛА 
МИКОЛАЇВНА

Херсонська область, Херсон, 
ПАРОВОЗНА, 4

0(552)323-
313,0504944412

приймальник 
сировини 1 Тимчасовий Гнучкий графік 

роботи 3723 Прийом та пакування вторинної сировини, 
розрахунки з квитанціями, ведення обліку

ФГ "РІДКОБОРОДИЙ Д.В."

Херсонська область, 
Білозерський район, 

Станіслав, вул. 
Дніпровська,24

0(5547)53154,050
6847117

робітник 
фермерського 
господарства

1 Тимчасовий Підсумковий облік 
робочого часу 4000 Роботи по фермерському господарству

Великоолександрівський 1 тел. ЦЗ  (0242) 2 12 77

ФОП КОПИЛ ТЕТЯНА 
ВАДИМІВНА

Херсонська область, 
Великоолександрівський 

район, Велика Олександрівка, 
ВУЛ. САДОВА,6

(05532)22651 офіціант 1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 3723 працювати в літньому кафе-барі 

"Зарічний"

рознесення готових страв відвідувачам згідно 
заказів; якісне обслуговування та проведення 
прибирання на столах; дотримуватись правил 

санітарії та гігієни

ФОП НАДТОЧІЙ 
ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА

Херсонська область, 
Великоолександрівський 

район, Велика Олександрівка, 
ВУЛ. ВІЛЬНА,25

(05532)21922 офіціант 1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 3723 працювати в літньому кафе-барі 

"Поплавок"

рознесення готових страв відвідувачам згідно 
заказів; якісне обслуговування та проведення 
прибирання на столах; дотримуватись правил 

санітарії та гігієни

Високопільський 5 тел. ЦЗ  (0235) 2 23 70

ВИСОКОПІЛЬСЬКА 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

Херсонська область, 
Високопільський район, 
Високопілля, ВУЛИЦЯ 

ГАГАРІНА 21

0-5535 21660 сторож 1 Тимчасовий Позмінний графік 
роботи 3723 терміново, на період відпустки. охорона адмінбудинку, прилеглої території.

ПОП "ПЕРЕМОГА"

Херсонська область, 
Високопільський район, 
Архангельське, ВУЛИЦЯ 

ЛЕНІНА 45

0-5535 38184
водій 

автотранспортних 
засобів

1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3725 автомобіль  Камаз перевезення зернових

ПОП "ПЕРЕМОГА"

Херсонська область, 
Високопільський район, 
Архангельське, ВУЛИЦЯ 

ЛЕНІНА 45

0-5535 38184 підсобний 
робітник 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3723 терміново! підсобні роботи в сільському господарстві

ПП "ІВАНІВСЬКЕ"

Херсонська область, 
Високопільський район, 

Іванівка, ВУЛИЦЯ 
СУВОРОВА 55

0-5535 22479
водій 

автотранспортних 
засобів

1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3725 автомобіль Газ ,Камаз перевезення зернових

ПСП "ВИСОКОПІЛЬСЬКЕ"

Херсонська область, 
Високопільський район, 
Потьомкине, ВУЛИЦЯ 

ЖОВТНЕВА, 45

0-66 1017566
водій 

автотранспортних 
засобів

1 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 3725 автомобіль Камаз перевезення зернових

Генічеський 1 тел. ЦЗ  (0234) 3 61 89

Додаток
до листа Херсонського обласного центру зайнятості
від         .06.2018 № 12/05/              /18

Інформація про потребу в тимчасовій робочій силі на підприємствах та господарствах Херсонської області
станом на 15.06.2018
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ФІЛІЯ "ЦЕНТР 
БУДІВЕЛЬНО-
МОНТАЖНИХ РОБІТ ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ 
І СПОРУД" ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО Т

Рівненська область, Рівне, 
вул. Ніла Хасевича, 9 (0362)42-34-32 оператор пральних 

машин 1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 3723

виконує прання  постільної білизни,  несе 
повну матеріальну відповідальність за 

збереження мийних засобів,   веде щоденну 
відомість обліку  по видачі   матеріалів, 
складає щомісячний звіт щодо їх витрат , 

дотримується  правил пожежної  безпеки, знає 
і виконує вимоги нормативних актів про 

охорону праці та навколишнього середовища, 
дотримується норм, методів і прийомів 

безпечного виконання робіт.

Голопристанський 38 тел. ЦЗ  (0239) 2 16 53

БПВ "ВОДНИК" НУ 
ВОДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Херсонська область, 
Голопристанський район, 

Залізний Порт, вул. Морська
(05539)35350 кухонний робітник 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3723

Доставляє готову продукцію до місця роздачі. 
Встановлює на підноси столові прибори, хліб, 
тарілки з холодними закусками, стакани з 

напоями, накриває тарілки, каструлі 
кришками. Прибирає, миє посуду.

ГОЛОПРИСТАНСЬКЕ ЛМГ
Херсонська область, Гола 
Пристань, вул. Московська,  

21
(05539)23906 Спостерігач-

пожежний 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 3723

Спостереження на лісопожежній вежі за 
пожежною безпекою в лісових масивах та 

передача інформації на лісопожежну станцію 
підприємства.

КУЛИК АРКАДІЙ 
ДАНИЛОВИЧ

Херсонська область, Гола 
Пристань, ОЛІЙНИКА, 1 (095)4690733 Матрос-

рятувальник 1 Сезонний Позмінний графік 
роботи 3723 Матрос-рятувальник на міському пляжі . 

Графік роботи з 08:00 - 20:00 через день. 
Проводити інструктаж з правил поведінки на 

воді, на пляжі. 

ЛАХТАДИР ОЛЕГ 
ОЛЕКСІЙОВИЧ

Херсонська область, 
Голопристанський район, 

Залізний Порт, вул. Миру 42
(05539)35271

продавець 
продовольчих 

товарів
1 Сезонний Підсумковий облік 

робочого часу 3723 терміново  

Пропонує і показує товари. Консультує 
покупців про властивості, смакові 

особливості, кулінарне призначення та 
харчову цінність товарів. Пропонує 

взаємозамінні і нові товари, а також супутні 
товари. Нарізає, зважує і упаковує товари, 
підраховує вартість покупки, перевіряє 

реквізити чека, видає покупку.

ОВОДОВСЬКА ІРИНА 
ВОЛОДИМИРІВНА

Херсонська область, 
Олешківський район, 

Олешки, вул. Першотравнева, 
166, кв.47

(05542)46627
продавець 

продовольчих 
товарів

1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 3723

реалізація хлібобулочних виробів. За 
довідками звертатися: моб.(099)2952220 - 

Ірина Володимирівна.

Бере участь у прийманні товарів: перевіряє 
заповнення тарних одиниць, їх кількість та 
вагу, підраховує штучні товари, перевіряє 
якість за результатами зовнішнього огляду. 

агроном 1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 3723

Здійснює організаційно - технологічне 
керівництво галуззю рослинництва, 

організовує проведення меліоративних робіт, 
забезпечує раціональне використання 

земельного фонду, машино - тракторного  
парку, палива та засобів хімізації. Контролює 
додержання працівниками рослинництва 

виробничої і трудової дисципліни

завідувач складу 1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 3723 Наявність житла, 

харчування

Керує роботами по прийманню, зберіганню, 
відпуску товаро - матеріальних цінностей на 

складі, їх розміщення з  урахуванням 
найбільш раціонального використання 

складських площ

адміністратор 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723 Приймає товар. Перераховує та звіряє з 

накладною. Готує товари до продажу.

пекар 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723

Веде процес випікання хлібобулочних та 
борошняно-кондитерських виробів під 
керівництвом пекаря вищої кваліфікації.

(095)6155684 агент з організації 
туризму 3 Сезонний Підсумковий облік 

робочого часу 3723 проводити екскурсії.

(095)6155684 Екскурсовод 3 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 3723 проводити екскурсії.

ФГ "АДЕЛАЇДА"

Херсонська область, 
Голопристанський район, 
Чулаківка, ДОРОЖНА, 1-А 
САДИБА "АДЕЛАЇДА"

(05539)43524

Робітник з 
комплексного 
обслуговування 
сільськогосподарс
ького виробництва

1 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 3723

виконувати роботи з комплексного 
обслуговування сільськогосподарського 

виробництва.

вантажник 5 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 6100 Харчування

Виконує вантаження, вивантаження і 
внутрішньоскладське перероблення вантажів: 

сортування, укладання, перенесення, 
переважування, фасування тощо вручну із 
застосуванням найпростіших вантажно-
розвантажувальних пристроїв та засобів 

транспортування: тачок, візків, транспортерів 
та інших підйомно-транспортних механізмів. 

сортувальник у 
виробництві 

харчової продукції 
(плоди, овочі та 
подібні продукти)

5 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 6100 Харчування

Сортує вручну харчову сировину, матеріали, 
напівфабрикати, тару та продукцію, яка 

підлягає повторній переробці, на дві групи — 
придатну та браковану — за допомогою 

зовнішнього огляду. Підносить вручну або за 
допомогою найпростіших засобів 

транспортування. Очищує від бруду та 
механічних домішок.

Херсонська область, 
Голопристанський район, 
Чулаківка, ВУЛИЦЯ 

ДОРОЖНЯ, 3

(05539)43588

ФГ "ІНАГРО"
Херсонська область, Гола 

Пристань, ВУЛИЦЯ 
МОСКОВСЬКА 25

(0552)413086

РИБІЦЬКА ІРИНА 
ЄВГЕНІВНА

Херсонська область, 
Голопристанський район, 

Стара Збур'ївка, вул Леніна 4
(05539)39344

СУСІДКО ВАСИЛЬ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Херсонська область, 
Голопристанський район, 
Кохани, ЛІСОВА, 21

ПП "АЛЕКСАНДР А. 
СИНЕНКО"
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ФГ "ПІВДЕННА ЗЕМЛЯ"
Херсонська область, 

Голопристанський район, 
Чулаківка, вул. Дорожня 3

(05539)43588

Робітник з 
комплексного 
обслуговування 
сільськогосподарс
ького виробництва

3 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 3723 Наявність житла, 

харчування

виконувати роботи з комплексного 
обслуговування сільськогосподарського 

виробництва.

ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО 
"ТЮЛЬПАН"

Херсонська область, 
Голопристанський район, 

Олексіївка, пров. 
Промисловий 3

(05539)45238

Робітник з 
комплексного 
обслуговування 
сільськогосподарс
ького виробництва

4 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 4000 Наявність житла, 

харчування

виконувати роботи з комплексного 
обслуговування сільськогосподарського 

виробництва.

ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО" УСПІХ "

Херсонська область, 
Голопристанський район, 
Чорноморське, Аграрна, 17

(05539)41342

Робітник з 
комплексного 
обслуговування 
сільськогосподарс
ького виробництва

4 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3724 Наявність житла, 

харчування терміново
виконувати роботи з комплексного 

обслуговування сільськогосподарського 
виробництва.

ФІЛІЯ 
"ГОЛОПРИСТАНСЬКА 
ДЕД" ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ 
ОБЛАВТОДОР"

Херсонська область, Гола 
Пристань, вул. Лермонтова, 

23
(05539)78466 електрик дільниці 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3723 пансіонат "Вікторія" с. Залізний Порт

Забезпечує підтримку справного стану, 
безаварійну і надійну роботу обслуговуваних 
пристроїв та електроустаткування. Здійснює 
монтаж нових електричних мереж. Виявляє 
причини зносу, вживає заходів щодо їх 
попередження та усунення. Ліквідує 

несправності в роботі пристроїв, їх ремонт, 
монтаж та регулювання

Горностаївський 36 тел. ЦЗ  (0244) 4 17 59

водій 
автотранспортних 

засобів
1 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 3723

Повинен знати: законодавство України 
про автомобільний транспорт і дорожній 
рух; правила дорожнього руху; правила 
перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, 
великовагових, негабаритних), порядок і 
умови перевезення пасажирів і багажу; 
призначення, розташування, будову, 

принцип дії агрегатів, складових одиниць, 
механізмів і систем автотранспортних 
засобів категорії "C" та правила їх 

технічної експлуатації

Керує автомобільними транспортними 
засобами, які відносяться до категорії "B", за 

різних дорожніх умов. Виконує вимоги 
правил дорожнього руху, правил перевезень 
вантажів, пасажирів та багажу. Забезпечує 
належний технічний стан автотранспортного 
засобу. Буксирує автопричіп дозволеною 
максимальною масою до 750 кг. Перевіряє 
технічний стан автотранспортного засобу 

перед виїздом на лінію та після повернення з 
рейсу. Забезпечує справність обладнання 

відповідно до вимог стандартів, що 
стосуються безпеки дорожньо

сестра медична 1 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 3723

Повина знати: чинне законодавство про 
охорону здоров’я та нормативні 
документи; права, обов’язки та 

відповідальність медичної сестри; правила
безпеки під час роботи з медичним 
інструментарієм та обладнанням; 

фармакологічну дію найбільш поширених 
медичних препаратів, їх сумісність, 

дозування, методику введення; основи 
асептики та антисептики;

Проводить прості діагностичні, лікувальні і 
фізіотерапевтичні процедури. Застосовує 

лікарські засоби для зовнішнього, 
ентерального і парентерального введення в 

організм пацієнта. Готує хворих до 
лабораторного, рентгенологічного, 
ендоскопічного та ультразвукового 

обстеження.

слюсар-ремонтник 2 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723

Повинен знати: способи відхилення 
дефектів в процесі ремонту та закладання 
обладнання; способи розмітки і обробки 
нескладних деталей; основні положення 
планово -попереджувального ремонту 
обладнання; призначення та правила 

застосування слюсарного й контрольно-
вимірювальних інструментів; основні 
механічні властивості оброблюваних 

матеріалів; найменування, маркування і 
правила застосування інструментів; 
технічні умови, випробування та 

регулювання обладнання.

Виконує ремонт, монтаж, демонтаж, 
випробування, регулювання, налагодження 
складного устаткування. Розбирає, ремонтує, 
складає і випробує механізми устаткування. 
Складає дефектні відомості на ремонт.

токар 1 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 3723

Повинен знати та застосовувати у 
діяльності: будову, правила 

підналагодження та перевірки на точність 
універсальних токарних верстатів; 

правила керування великогабаритними 
верстатами, які обслуговує разом з 
токарем вищої кваліфікації; будову і 
правила застосування універсальних і 
спеціальних пристроїв; будову і умови 

застосування плазмотрона; призначення і 
правила застосування складного 

контрольно-вимірювального інструменту і
приладів;геометрію і правила заточування 

різального інструменту.

Обробляє на універсальних токарних 
верстатах деталі за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-
м класами точності) та складні деталі за 12 - 
14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності). 
Обробляє деталі за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-

м класами точності) на спеціалізованих 
верстатах, налагоджених для оброблення 
визначених деталей або для виконання 
окремих операцій. Виконує токарне 

оброблення тонкостінних деталей з товщиною 
стінки до 1 мм та довжиною до 200 мм. 

"ТОРГОВИЙ ДІМ 
"ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ 
РАЙАГРОХІМ"

(05544)41378
Херсонська область, 

Горностаївський район, 
Горностаївка, вул. Об'їздна 8
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ВІДОКРЕМЛЕНА САДИБА 
"АНТОНІНА"

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Ольгине, 40 річчя Перемоги
(05544)41382 підсобний 

робітник 3 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723

Повинен знати: норми та правила 
вантаження і транспортування вантажів; 
способи вантаження, вивантаження, 

переміщення та укладання вантажів, які 
потребують обережності; будову тари та 

способи закріплення вантажів, що 
перевозяться; порядок оформлення 

приймально-здавальних і супровідних 
документів; порядок сортування вантажів.

Виконує підсобні та допоміжні роботи на 
виробничих дільницях, виконує вантаження, 

вивантаження, переміщення вручну і 
укладання різних  вантажів. Очищає 

територію підприємства, дороги, під'їзні 
шляхи.

ГОРНОСТАЇВСЬКА ЦРЛ

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Горностаївка, вул. 
Покровська 307

(05544)42201 машиніст (кочегар) 
котельної 1 Сезонний 3 зміни 3723

Повинен знати: правила і норми охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії і протипожежного захисту в 
обсязі, що вимагається для виконання 

службових обов'язків; основні відомості з 
теплотехніки; експлуатаційні дані 

котельного обладнання й механізмів;  
схеми трубопровідної мережі й 

сигналізації у котельні;

Топить котли твердим паливом і обслуговує їх
у  навчальних та службових установах. Пиляє 
та рубає дрова, подрібнює вугілля. Готує та 
підносить паливо до котлів. Підтримує 
необхідну температуру в опалюваних 

приміщеннях. Стежить за справним станом 
котлів та димоходів. Очищає топки котлів від 
золи та шлаку. Веде облік витрат палива. 

Складає і подає заявки на паливо.

ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ 
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ, 
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
ГОРНОСТАЇВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Горностаївка, 
ПЕРШОТРАВНЕВА, 158

(05544)41258 оператор котельні 1 Сезонний 3 зміни 3723

Повинен знати: правила і норми охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії і протипожежного захисту в 
обсязі, що вимагається для виконання 

службових обов'язків; основні відомості з 
теплотехніки; експлуатаційні дані 

котельного обладнання й механізмів;  
схеми трубопровідної мережі й 

сигналізації у котельні;

Топить котли твердим паливом і обслуговує їх
у  навчальних та службових установах. Пиляє 
та рубає дрова, подрібнює вугілля. Готує та 
підносить паливо до котлів. Підтримує 
необхідну температуру в опалюваних 

приміщеннях. Стежить за справним станом 
котлів та димоходів. Очищає топки котлів від 
золи та шлаку. Веде облік витрат палива. 

Складає і подає заявки на паливо.

ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ ККП

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Горностаївка, вул. 
Шевченка,133

(05544)41287 підсобний 
робітник 4 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 3723

Повинен знати: норми та правила 
вантаження і транспортування вантажів; 
способи вантаження, вивантаження, 

переміщення та укладання вантажів, які 
потребують обережності; будову тари та 

способи закріплення вантажів, що 
перевозяться; порядок оформлення 

приймально-здавальних і супровідних 
документів; порядок сортування вантажів.

Виконує підсобні та допоміжні роботи на 
виробничих дільницях, виконує вантаження, 

вивантаження, переміщення вручну і 
укладання різних  вантажів. Очищає 

територію підприємства, дороги, під'їзні 
шляхи.

ДУБІВСЬКИЙ ЗАКЛАД 
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Дубівка, вул. Молодіжна,8
(05544)32425 машиніст (кочегар) 

котельної 1 Сезонний 3 зміни 3723

Повинен знати: правила і норми охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії і протипожежного захисту в 
обсязі, що вимагається для виконання 

службових обов'язків; основні відомості з 
теплотехніки; експлуатаційні дані 

котельного обладнання й механізмів;  
схеми трубопровідної мережі й 

сигналізації у котельні;

Топить котли твердим паливом і обслуговує їх
у  навчальних та службових установах. Пиляє 
та рубає дрова, подрібнює вугілля. Готує та 
підносить паливо до котлів. Підтримує 
необхідну температуру в опалюваних 

приміщеннях. Стежить за справним станом 
котлів та димоходів. Очищає топки котлів від 
золи та шлаку. Веде облік витрат палива. 

Складає і подає заявки на паливо.

ЗАВОДІВСЬКИЙ ЗАКЛАД 
ДОШКІЛЬНОЇ, ПОВНОЇ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ 
ГОРНОСТАЇВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Заводівка, ВУЛ. ЮВІЛЕЙНА, 
7

(05544)31231 машиніст (кочегар) 
котельної 1 Сезонний 3 зміни 3723

Повинен знати: правила і норми охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії і протипожежного захисту в 
обсязі, що вимагається для виконання 

службових обов'язків; основні відомості з 
теплотехніки; експлуатаційні дані 

котельного обладнання й механізмів;  
схеми трубопровідної мережі й 

сигналізації у котельні;

Топить котли твердим паливом і обслуговує їх
у  навчальних та службових установах. Пиляє 
та рубає дрова, подрібнює вугілля. Готує та 
підносить паливо до котлів. Підтримує 
необхідну температуру в опалюваних 

приміщеннях. Стежить за справним станом 
котлів та димоходів. Очищає топки котлів від 
золи та шлаку. Веде облік витрат палива. 

Складає і подає заявки на паливо.

КАЇРСЬКИЙ ЗСО
Херсонська область, 

Горностаївський район, 
Каїри, вул. Таврійська 133 А

(05544)30481 машиніст (кочегар) 
котельної 1 Сезонний 3 зміни 3723

Повинен знати: правила і норми охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії і протипожежного захисту в 
обсязі, що вимагається для виконання 

службових обов'язків; основні відомості з 
теплотехніки; експлуатаційні дані 

котельного обладнання й механізмів;  
схеми трубопровідної мережі й 

сигналізації у котельні;

Топить котли твердим паливом і обслуговує їх
у  навчальних та службових установах. Пиляє 
та рубає дрова, подрібнює вугілля. Готує та 
підносить паливо до котлів. Підтримує 
необхідну температуру в опалюваних 

приміщеннях. Стежить за справним станом 
котлів та димоходів. Очищає топки котлів від 
золи та шлаку. Веде облік витрат палива. 

Складає і подає заявки на паливо.

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА
"ГОРНОСТАЇВСЬКИЙ 
СЕЛИЩНИЙ ЦЕНТР ПО 
ОБСЛУГОВУВАННЮ 
ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ"

Херсонська область, 
Горностаївський район, 
Горностаївка, ВУЛИЦЯ 

Українська 5

(05544)41952 оператор котельні 1 Сезонний 3 зміни 3723

Повинен знати: правила і норми охорони 
праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії і протипожежного захисту в 
обсязі, що вимагається для виконання 

службових обов'язків; основні відомості з 
теплотехніки; експлуатаційні дані 

котельного обладнання й механізмів;  
схеми трубопровідної мережі й 

сигналізації у котельні;

Топить котли твердим паливом і обслуговує їх
у  навчальних та службових установах. Пиляє 
та рубає дрова, подрібнює вугілля. Готує та 
підносить паливо до котлів. Підтримує 
необхідну температуру в опалюваних 

приміщеннях. Стежить за справним станом 
котлів та димоходів. Очищає топки котлів від 
золи та шлаку. Веде облік витрат палива. 

Складає і подає заявки на паливо.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ "КАЇРСЬКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ 
БУДИНОК - ІНТЕРНАТ"

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Каїри, ВУЛ. 
ГОРНОСТАЇВСЬКА 1

(05544)30645

Молодша медична 
сестра (санітарка, 

санітарка-
прибиральниця, 

санітарка-
буфетниця та ін.)

2 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 3723

Повинна знати: права, обов'язки та 
відповідальність молодшої медичної 
сестри; правила санітарії і гігієни; 

призначення мийних засобів і правила їх 
використання; правила охорони праці.

працівник повинен прибирати  приміщення, 
отримувати у сестри-господарки і 

забезпечувати зберігання і використання за 
призначенням білизну, мийні засоби і 

господарський реманент, супроводжувати 
осіб похилого віку до лікувальних закладів
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кадрів Посада (назва) Кількість, осіб Характери

стика робіт Режими роботи Заробітн
а плата 

Умови 
соціальної 
сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, 
коментарі

ПІДПРИЄМСТВО 
"РЕМОНТНИК"

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Горностаївка, вул. 
Покровська,130

(06679)49604 підсобний 
робітник 2 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 3723

Повинен знати: норми та правила 
вантаження і транспортування вантажів; 
способи вантаження, вивантаження, 

переміщення та укладання вантажів, які 
потребують обережності; будову тари та 

способи закріплення вантажів, що 
перевозяться; порядок оформлення 

приймально-здавальних і супровідних 
документів; порядок сортування вантажів.

Виконує підсобні та допоміжні роботи на 
виробничих дільницях, виконує вантаження, 

вивантаження, переміщення вручну і 
укладання різних  вантажів. Очищає 

територію підприємства, дороги, під'їзні 
шляхи.

СЛАВНЕНСЬКИЙ ЗАКЛАД 
ДОШКІЛЬНОЇ, 
ПОЧАТКОВОЇ, БАЗОВОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
ГОРНОСТАЇВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Славне, ПРОВ. ШКІЛЬНИЙ, 
1

(05544)39134 сторож 1 Сезонний 3 зміни 3723

Повинен знати: методичні, нормативні й 
інші керівні документи з питань 

організації та здійснення своєї роботи. 
Режим роботи посадових і матеріально-

відповідальних осіб, від яких 
приймаються під охорону об’єкти. Межі 
об’єктів, що охороняються. Номери 
телефонів представників дирекції 
підприємства, а також пожежної, 

аварійної служби та чергового відділення 
поліції. Правила затримки 

правопорушників, які незаконно проникли 
на територію підприємства

Охороняє стаціонарний об’єкт. Здійснює 
візуальний контроль або контроль з 

використанням спеціального обладнання за 
об’єктом, що охороняється. Звіряє дані 
супровідних документів із фактичною 
наявністю вантажів. Разом зі змінним 

охоронником та старшим наряду охорони 
перевіряє цілісність об’єкта, що охороняється. 

агроном 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 4500

Повинен знати: постанови з питань 
агропромислового комплексу; накази, 

розпорядження та інші керівні матеріали з 
виробничої діяльності в галузі 

рослинництва; агротехніку і передову 
технологію вирощування 

сільськогосподарських культур; 
насінництво, системи добрив, методи 

захисту рослин від шкідників, хвороб та 
бур’янів; стандарти на товарну продукцію 

рослинництва

Здійснює організаційно-технологічне 
керівництво в галузі рослинництва. З огляду 
на конкретні виробничі екологічні умови 

проводить роботу з упровадження й освоєння 
науково обґрунтованої системи землеробства 
та подальшої інтенсифікації рослинництва з 
метою збільшення виробництва і підвищення 

якості продукції рослинництва.

водій 
автотранспортних 

засобів
1 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 4723

Повинен знати: призначення, устрій, 
принцип дії і роботи агрегатів, механізмів 

і приладів автомобілів, що 
обслуговуються; правила дорожнього 

руху і технічної експлуатації автомобілів; 
причини, способи виявлення й усунення 
несправностей, що виникли в процесі 
експлуатації автомобіля; порядок 

проведення технічного обслуговування і 
правила збереження автомобілів у 

гаражах і на відкритих стоянках; правила 
експлуатації акумуляторних батарей і 

автомобільних шин; правила обкатування 
нових автомобілів 

Забезпечує зберігання, належний технічний 
стан, постійну готовність та безперебійну 

роботу закріпленої техніки. Виконує технічне 
обслуговування закріпленої техніки. Виконує 
правила зберігання та порядок використання 
паливно-мастильних матеріалів. Здійснює 
перевезення та транспортування різних 

матеріалів

підсобний 
робітник 1 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 3723

Повинен знати: норми, правила 
навантаження, транспортування, 

вивантаження вантажів, які не потребують
обережності, особливого поводження; 

види тари; способи закріплення вантажів; 
способи затарювання 

сільськогосподарської продукції різних 
видів; правила поводження з тваринами; 
ранцевий інструмент, способи і прийоми 
роботи з ним; правила і норми охорони 

праці, виробничої санітарії та 
протипожежного захисту. 

Виконує низькокваліфіковані і допоміжні 
роботи на виробничих сільськогосподарських 
дільницях, будівельних майданчиках, складах, 

коморах та ін. Навантажує і вивантажує, 
транспортує вантажі вручну або на візках 

(вагонетках), штабелює вантажі, які не 
потребують обережності (матеріал у рулонах, 
пачках, ящиках, діжках, пиломатеріал тощо), 
а також сипких пилоподібних матеріалів 

(пісок, щебінь, вугілля, сміття, тирса, 
металева стружка тощо). Білить і прибирає 
виробничі, складські та санітарно-побутові 

приміщення

водій 
автотранспортних 

засобів
1 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 3723

Повинен знати: призначення, устрій, 
принцип дії і роботи агрегатів, механізмів 

і приладів автомобілів, що 
обслуговуються; правила дорожнього 

руху і технічної експлуатації автомобілів; 
причини, способи виявлення й усунення 
несправностей, що виникли в процесі 
експлуатації автомобіля; порядок 

проведення технічного обслуговування і 
правила збереження автомобілів у 

гаражах і на відкритих стоянках; правила 
експлуатації акумуляторних батарей і 

автомобільних шин; правила обкатування 
нових автомобілів 

Забезпечує зберігання, належний технічний 
стан, постійну готовність та безперебійну 

роботу закріпленої техніки. Виконує технічне 
обслуговування закріпленої техніки. Виконує 
правила зберігання та порядок використання 
паливно-мастильних матеріалів. Здійснює 
перевезення та транспортування різних 

матеріалів

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ 
"УКРАЇНА"

(05544)33241, 
0957146179

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Ольгине, пров. Шкільний 6

(05544)41292ФГ "АРТЕМ"
Херсонська область, 

Горностаївський район, 
Маринське, 



Стор. 6 з 14

Роботодавець Фактична адреса ПОУ Телефон відділу 
кадрів Посада (назва) Кількість, осіб Характери

стика робіт Режими роботи Заробітн
а плата 

Умови 
соціальної 
сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, 
коментарі

підсобний 
робітник 1 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 3723

Повинен знати: норми та правила 
вантаження і транспортування вантажів; 
способи вантаження, вивантаження, 

переміщення та укладання вантажів, які 
потребують обережності; будову тари та 

способи закріплення вантажів, що 
перевозяться; порядок оформлення 

приймально-здавальних і супровідних 
документів; порядок сортування вантажів.

Виконує підсобні та допоміжні роботи на 
виробничих дільницях, виконує вантаження, 

вивантаження, переміщення вручну і 
укладання різних  вантажів. Очищає 

територію підприємства, дороги, під'їзні 
шляхи.

ФГ "КАТЮША"
Херсонська область, 

Горностаївський район, 
Каїри, вул Новосьолів, 5

(05544)30445 підсобний 
робітник 3 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3723

Повинен знати: норми та правила 
вантаження і транспортування вантажів; 
способи вантаження, вивантаження, 

переміщення та укладання вантажів, які 
потребують обережності; будову тари та 

способи закріплення вантажів, що 
перевозяться; порядок оформлення 

приймально-здавальних і супровідних 
документів; порядок сортування вантажів.

Виконує підсобні та допоміжні роботи на 
виробничих дільницях, виконує вантаження, 

вивантаження, переміщення вручну і 
укладання різних  вантажів. Очищає 

територію підприємства, дороги, під'їзні 
шляхи.

ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО "РУБІЖ"

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Костянтинівка, вул. 40 років 
Перемрги

(05544)41057 підсобний 
робітник 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3723

Повинен знати: норми та правила 
вантаження і транспортування вантажів; 
способи вантаження, вивантаження, 

переміщення та укладання вантажів, які 
потребують обережності; будову тари та 

способи закріплення вантажів, що 
перевозяться; порядок оформлення 

приймально-здавальних і супровідних 
документів; порядок сортування вантажів.

Виконує підсобні та допоміжні роботи на 
виробничих дільницях, виконує вантаження, 

вивантаження, переміщення вручну і 
укладання різних  вантажів. Очищає 

територію підприємства, дороги, під'їзні 
шляхи.

ФІЛІЯ ПАТ "ДЕРЖАВНА 
ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА 
КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" 
"БРАТОЛЮБІВСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Костянтинівка, вул. Робоча,1
(05544)41451 апаратник 

оброблення зерна 2 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723

Веде технологічний процес сушіння зерна 
різних культур продовольчого, фуражного та 

насіннєвого призначення на шахтних 
сушарках продуктивністю понад ЗО т на 

годину. Спалює паливо в топках 
обслуговуваних сушарок. Обслуговує, 
налагоджує, регулює, спостерігає та 

контролює за роботою шахтних зерносушарок 
та обслуговуваного допоміжного 

устаткування. Регулює режим роботи 
зерносушарок, рух зерна в сушарках, кількість

та температуру сушильного агента, 
температуру нагрівання зерна в сушильних 

камерах та охолодження 

ЧЕРВОНОПОЛЯНСЬКИЙ 
ЗАКЛАД ПОВНОЇ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ 
КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Херсонська область, 
Горностаївський район, 

Червона Поляна, вул. Миру 
17

(05544)36491 кухар 1 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 3723

Повинен знати: Знає та застосовує у 
діяльності: рецептури, технологію 

виготовляння, вимоги до якості, терміни 
та умови зберігання страв; види, 

властивості, кулінарне призначення та 
особливості оброблення картоплі, овочів, 
грибів, круп, макаронних та бобових 
виробів, сиру, яєць, напівфабрикатів з 

котлетної маси, тіста, консервів, 
концентратів та інших продуктів, ознаки 
та органолептичні методи визначення їх 
доброякісності; прийоми, способи та 
послідовність виконання теплового 
оброблення продуктів; правила е

Готує страви та кулінарні вироби, які 
потребують нескладної кулінарної обробки: 
варить, смажить, запікає та випікає вироби. 
Формує та панірує напівфабрикати. Здійснює 
допоміжні роботи з виготовляння страв та 
кулінарних виробів. Проводить процеси 
первинної кулінарної обробки сировини. 

Виготовляє страви з концентратів.

ЯСЛА-САДОК "РОМАШКА"

Херсонська область, 
Горностаївський район, 
Костянтинівка, ВУЛ 

МОЛОДІЖНА

(05544)35472 сторож 1 Тимчасовий Позмінний графік 
роботи 3723

Повинен знати: положення та інструкції з 
пропускного режиму; зразки підписів 
осіб, які мають право підписувати 

перепустки на винесення і вивезення 
матеріальних цінностей або відвідування 
підприємства, установи, організації; 

зразки постійних і разових перепусток; 
правила та інструкції з охорони об’єктів; 
межу об’єкта, що охороняється; номери 
телефонів представників адміністрації 
об’єкта, що охороняється, та чергового з 

відділку поліції

Перевіряє цілісність об’єкта, що охороняється 
(замків та інших запірних пристроїв; 

наявність пломб; протипожежного інвентарю; 
справності сигналізації, телефонів, 
освітлення), разом з представником 

адміністрації або змінним сторожем. У разі 
виявлення несправностей (зламані двері, 

вікна, замки, відсутність пломб та печаток і 
таке інше), які не дозволяють прийняти об’єкт 
під охорону, доповідає про це особі, якій він 
підзвітний, представнику адміністрації та 

черговому з відділку поліції. 

Каланчацький 1 тел. ЦЗ  (0230) 2 23 70

ПП"АГРО ПРОФІ ТК"

Херсонська область, 
Каланчацький район, 

Каланчак, вул. 
Б.Хмельницького,76

0675518198 виноградар 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 3723

Роботи в розсадниках і виноградниках з 
підготовки садивного матеріалу винограду, 
садіння і підсаджування винограду чубуками, 
відсадками, омолодження винограду, захисту 

від шкідників, збирання врожаю.

Каховський 23 тел. ЦЗ  (0236) 5 73 79
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Роботодавець Фактична адреса ПОУ Телефон відділу 
кадрів Посада (назва) Кількість, осіб Характери

стика робіт Режими роботи Заробітн
а плата 

Умови 
соціальної 
сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, 
коментарі

водій 
автотранспортних 

засобів
1 Тимчасовий Підсумковий облік 

робочого часу 3723 Наявність водійських прав категорія "С", 
"D".

Керувати автотранспортним засобом, 
здійснювати його заправку паливом, 

мастильними матеріалами та охолодженою 
рідиною. Перевіряти технічний стан 

автомобіля перед виїздом на лінію, усувати 
дрібні експлуатаційні несправності, що 
виникають під час роботи. здійснювати 
постановку автомобіля на автостоянку і 
спеціально відведені місця, утримувати 

автомобіль у чистоті і порядку.

Пожежний-
рятувальник 4 Тимчасовий Підсумковий облік 

робочого часу 3723 Без вимог до стажу роботи.

Здійснювати гасіння пожеж та розшук 
постраждалих у зоні надзвичайної ситуації, їх 
транспортування, евакуацію з небезпечної 
зони та надання їм долікарської допомоги, 
підготовку та застосування протипожежної 
техніки, пожежного устаткування, аварійно-
рятувального інструменту та спорядження для 
виконання робіт під час гасіння пожеж, участі 
в ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру. 

Негайно прибувати на пожежному автомобілі 
на місце пожежі і здійснювати гасіння пожеж.

бетоняр 1 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 4920

Виконувати прості роботи під час 
приготування бетонної суміші й укладання її у

конструкції. 

муляр 1 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 4920

Виконувати прості роботи під час кладки та 
ремонту кам'яних конструкцій, будов, мостів, 

промислових споруд.

Штукатур 1 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 4920

Виконувати складні роботи під час 
обштукатурювання поверхонь та ремонту 

штукатурки.

ПП "ДЕЛЬТА-ТАВРІЯ"

Херсонська область, 
Каховський район, 
Калинівка, ВУЛ. 

ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 30

(05549) 74863 охоронник 2 Тимчасовий 2 зміни, вахтовий 
метод роботи 3723

Без вимог до стажу.
Підприємство забезпечує транспортом до 

місця проведення робіт.
Звертатися за тел. (095) 6254897

Охороняти стаціонарний об’єкт, а також 
вантажі, що перевозяться різними 

транспортними засобами.
Здійснювати візуальний контроль або 
контроль з використанням спеціального 
обладнання за об’єктом, що охороняється. 

лаборант хімічного 
аналізу 1 Сезонний Позмінний графік 

роботи 4365 Проводити аналіз продукції, вести контроль 
на виробництві, заповняти документацію

підсобний 
робітник 7 Тимчасовий Неповний робочий 

час 1396 Працювати 3 год. на день.
Без вимог до стажу Складати коробки для продукції

сортувальник у 
виробництві 

харчової продукції 
(плоди, овочі та 
подібні продукти)

1 Сезонний Позмінний графік 
роботи 5714

Інше, 
Роботодавець 
доставляє до 

місця роботи та в 
зворотному 
напрямку 

працівників з с. 
Малокаховка, 
м. Каховка та 
смт. Любимівка

Без вимог до стажу роботи
Працювати день через день з 8.00 до 20.00 Сортувати вручну плоди та овочі

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"СТАФФ ЕКСПЕРТ"

М.Київ область, 
Дніпровський, ВУЛ. 

ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, 13, к 
712�

(095) 7166055 укладальник-
пакувальник 1 Сезонний Позмінний графік 

роботи 4968,94

Інше, 
Підприємство 
доставляє 

працівників на 
роботу та в 
зворотному 
напрямку. 

Без вимог до стажу
Працювати день/ніч, 2 дні вихідних

Звертатись до роботодавця після 10.00 до 
12.00 та після 14.00  (приміщення ПРАТ 

«Чумак»)
Телефон відділу кадрів (095) 7166055

До цеху розливу рідких продуктів. Укладати 
готову продукцію в коробки (кетчуп, майонез 

та ін.)

ФІЛІЯ КАХОВСЬКА 
ДОРОЖНЬО-
ЕКСПЛУАТАЦІЙНА 
ДІЛЬНИЦЯ" ДОЧІРНЬОГО 
ПІДПРИЄМСТВА

Херсонська область, Каховка, 
ВУЛ. МЕЛІТОПОЛЬСЬКА 

25
(05536) 26095 дорожній 

робітник. 1 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 3723 Без вимог до стажу роботи

Виконувати підсобні роботи під час 
будівництва, ремонту, утримання 

автомобільних доріг і тротуарів. Укладати 
асфальтобетону суміш на автодорогах. 

Листоноша 
(поштар) 1 Тимчасовий Неповний робочий 

час 2978,4

Без вимог до стажу роботи.
Поштове відділення зв'язку № 1.

Працювати на 0,8 ставки від мінімальної 
заробітної плати 5 днів на тиждень.

Працювати тимчасово на час відпустки 
головного працівника.

Готувати отримані поштові відправлення та 
періодичні видання для доставки. Отримувати 
письмову кореспонденцію, повідомлення на 
одержання грошових переказів, посилок, 

листів та бандеролей з оголошеною цінністю, 
періодичні видання, пенсійні відомості та 
грошову готівку.  Доставляти адресатам 
поштові відправлення, пенсію та грошову 
допомогу, грошові перекази, періодичні 

видання згідно з поштовими правилами та у 
встановлені контрольні терміни.

оператор 
поштового зв'язку 1 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 4200

Працювати оператором головної каси.
Працювати з 13.00 до 22.00.

На період відпустки основного працівника
(на 9 місяців).

Працювати оператором головної каси.
Зав'язувати мішки з грошима. Писати вручну 

накладні тощо.

Нововоронцовський 1 тел. ЦЗ  (0233) 2 16 00

ДП "ДГ "ПІОНЕР" ІЗПР 
НААН"

Херсонська область, 
Нововоронцовський район, 
Любимівка, вул. Центральна 

31

0(5533)22741
водій 

автотранспортних 
засобів

1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 4932 Робота на автомобілі ГАЗ-53 Здійснювати перевезення 

сільськогосподарської продукції

Новотроїцький 1 тел. ЦЗ  (0248) 5 01 79

ПРАТ "ЧУМАК" Херсонська область, Каховка, 
ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 3 (05536) 55192

(05536) 26363

ПАТ "КЗЕСО" Херсонська область, Каховка, 
ВУЛ. ПУШКІНА, 109

(05536) 40256, 
(05536) 43856

ХЕРСОНСЬКА ДИРЕКЦІЯ 
УДПЗ "УКРПОШТА" ЦПЗ 
№2

Херсонська область, Каховка, 
ВУЛ. ВЕЛИКА 

КУЛИКОВСЬКА 91
(05536) 20507

Херсонська область, Каховка, 
ВУЛ. МЕЛІТОПОЛЬСЬКА, 

66

ДП "КАХОВСЬКИЙ 
ЛІСГОСП"
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Роботодавець Фактична адреса ПОУ Телефон відділу 
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соціальної 
сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, 
коментарі

ДП "ОК "МЕЛІОРАТОР"

Херсонська область, 
Генічеський район, 
Генічеська Гірка, вул. 

Набережна,30

(05534)50138,(05
534)36509, 
0661975355

озеленювач 1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 3750 Харчування озеленення та благоустрій території озеленення та благоустрій території

Скадовський 37 тел. ЦЗ  (0237) 5 35 52

оператор котельні 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 4775 Наявність житла, 

харчування

Координація,  тактильна чутливість, 
гарний окомір, уява, конструкторські 
здібності, акуратність, терплячість, 
посидючість, комунікативні навички; 

раціональність і ефективність в організації
праці на робочому місці;  дотримання 

норм технологічного процесу.

приладів і апаратів автоматичного 
регулювання; теплотворної здатності і 

фізичних властивостей палива; елементів 
паливного балансу котлів та його складання; 
правил визначення коефіцієнта корисної дії 

котельної установки
Уміння обслуговувати водогрійні та парові 

котли різних систем із сумарною 
теплопродуктивністю понад 273 ГДж/год. 
(понад 65 Гкал/год.) або обслуговувати в 

котельні окремі водогрійні або парові котли з 
теплопродуктивністю котла понад 546 

ГДж/год. (понад 130 Гкал/год.), які працюють 
на рідкому 

слюсар-сантехнік 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 4775 Наявність житла, 

харчування
За довідками звертатись за тел. 30700 - 

Анжела Анатоліївна.

Здійснення робіт щодо  розбирання, 
ремонтування, складання деталей та вузлів 
санітарно-технічних систем санаторію.

кухар 1 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 4000 стажування на робочому місці

Приготування перших, других страв та салатів
згідно затвердженого меню. Працювати 3 дні 

через 3 дні. З 8 до 21 год. За довідками 
звертатись за тел. 5-50-19 - Тетяна Іванівна.

офіціант 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 4000

Накривати на стіл відповідно до встановлених 
стандартів, контроль за чистотою, станом і 

комплектністю приладів, посуду, серветками, 
скатертинами. Заміна скатертин і серветок у 
міру їх забруднення. Працювати 3 дні через 3 
дні, з 8 до 21 -ї год . За довідками звертатись 
за тел. 5-50-19 - інспектор з кадрів Тетяна 

Іванівна.

покоївка 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723

Є можливість стажування на робочому 
місці. За довідками звертатись за тел.: 5-

50-19 - інспектор з кадрів Тетяна Іванівна.

Утримання в належному стані номерів для 
відпочиваючих.

двірник 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723 стажування на робочому місці прибирання території санаторію

завідувач 
виробництва 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 5000 Завідувач виробництвом (шеф-кухар)

Складання заявок на необхідні продовольчі 
товари, забезпечує їх своєчасне отримання зі 
складу, контролює терміни, асортимент, 

кількість і якість їх надходження і реалізації. 
Здійснює розстановку кухарів та інших 

працівників виробництва. Організовує облік, 
складання і своєчасне подання звітності про 

виробничу діяльність.

кухонний робітник 1 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 3723 Терміново! кухонні роботи

майстер з ремонту 
технологічного 
устаткування

1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723 стажування на робочому місці

забезпечує належний технічний стан і 
безперебійну роботу  устаткування , 

своєчасного та якісного виконання планових 
ремонтів

масажист 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723 Терміново! надавати послуги масажу відпочиваючим

робітник зеленого 
будівництва 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3723
Координація, гарне почуття кольору,  
уява, конструкторські здібності, 

акуратність, терплячість

Знання основних понять з агротехніки та 
дендрології; правил обкопування (дерев 

великого розміру) із збереженням кореневої 
системи; способів пакування грудок дерев.

кухар 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723

Здійснення приготування смачної традиційної 
їжі для відпочиваючих згідно затвердженого 
меню. За довідками звертатись за адресою: м. 
Скадовськ, вул. Поповича,1 , тел. 0508702836 -

Надія Іванівна.

машиніст із прання 
та ремонту 
спецодягу

1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723

Здійснення прання білизни та спецодягу. За 
довідками звертатись за адресою: м. 

Скадовськ, вул. Поповича, 1, або за тел. 
0508702836 - Надія Іванівна.

кухар 1 Сезонний Позмінний графік 
роботи 4000

Порядність, акуратність, можливе 
стажування на робочому місці

кафе "Афродіта" , м.т 095-1530145

приготування перших, других страв та салатів 
(традиційна кухня)

кухонний робітник 1 Сезонний Позмінний графік 
роботи 3800

можливе стажування на робочому місці
кафе "Афродита" 
м.т. 095-1530145

допомога у приготуванні перших, других 
страв та салатів, прибирання приміщення 

кухні

Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 
РАДЯНСЬКА, 11

(05537) 50338

Організатор 
культурно-
дозвіллєвої 
діяльності

1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723 Претендент може мати іншу 

"Спеціальність та "Кваліфікацію".

організація масових заходів для 
відпочиваючих, проведення конкурсів та 

дитячих програм

ДП САНАТОРІЙ 
"СКАДОВСЬК"

Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 
НАБЕРЕЖНА, 1

(05537) 52493

КПЗ "ДОТ "СЛАВА"
Дніпропетровська область, 
Кривий Ріг, Металургійний, 

вул. Косіора,20

095-1530145; 
(05537) 54881

(05537) 55019ДП "ПАНСІОНАТ 
"ТАВРІЙСЬКІ ЗОРІ"

ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО"САНАТО

РНО-ОЗДОРОВЧИЙ 
КОМПЛЕКС "ГІЛЕЯ"  НТК 

ІЕЗ ІМ. Є.О.ПАТОНА 
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМII

НАУК УКРАЇНИ

Херсонська область, 
Скадовський район, Лазурне, 

ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 2
(05537) 30701

Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 

ПОКРОВСЬКА, 1-А

(0564)90-75-78

МП "КОРВЕТ"

Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 
НАБЕРЕЖНА, 6
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Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 
РАДЯНСЬКА, 11

(05537) 50338 офіціант 2 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 3723

Уміння спілкуватися з відвідувачами, 
оперативність, гарна пам'ять, уміння 

переконувати, спостережливість, рівне та 
спокійне ставлення до людей, 

самоконтроль, витримка, емоційна 
стійкість, уважність, відповідальність; 

раціональність і ефективність в організації
праці на робочому місці;  дотримання 

норм технологічного процесу.

Уміння готувати зал до обслуговування 
споживачів, отримувати посуд, прибори, 

столову білизну; полірувати посуд, прибори; 
складати серветки різними способами; 

здійснювати попередню сервіровку столів; 
приймати замовлення від споживачів; 

отримувати страви в роздавальні та в буфеті; 
подавати страви і напої

Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 
РАДЯНСЬКА, 11

(05537) 50338 прибиральник 
територій 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3723
Уважність, оперативність, 

відповідальність, ефективність в 
організації праці на робочому місці.

Здійснення прибирання від сміття закріпленої 
території пляжу.

Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 
РАДЯНСЬКА, 11

(05537) 50338

слюсар-електрик з 
ремонту 

електроустаткуван
ня

1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723

Розбирає, ремонтує і складає складні деталі та 
вузли електричного приладдя. Знає, розуміє і 
застосовує діючі нормативні документи, що 

стосуються його діяльності.

Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 
РАДЯНСЬКА, 11

(05537) 50338 технік з обліку 1 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 3723

На період оздоровчого сезону з травня по 
вересень. За довідками звертатись за тел. 

5-03-38 - Зоя Семенівна. 

Здійснення калькуляції меню, розрахунок 
замовлення продуктів. 

ПАВЕЛКО ЛЮДМИЛА 
МИКОЛАЇВНА

Херсонська область, 
Скадовський район, 

Скадовськ, ВУЛ. ПУШКІНА, 
48

0503961695 покоївка 1 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 4000 можливе стажування на робочому місці

прибирання номерів, ванних кімнат та 
коридорів  для відпочиваючих, догляд за 

рослинами

ПП "ЮГ-СК"

Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 

ВОЛОДАРСЬКОГО, 29

(050) 4775091 покоївка 1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 4000 Харчування

Утримання в належному стані номерів для 
відпочиваючих; прибирання сан. вузлів і 

душових кімнат. За довідками звертатись за 
адресою: м. Скадовськ, вул. Олександрівська, 

29 або за тел. (05537) 50008. Працювати в 
дитячому оздоровчому таборі "ВЕСЕЛКА".

ПП ПЗОВ "РОМАНТИК"

Херсонська область, 
Скадовський район, 

Скадовськ, ПРОВ. ЮРІЯ 
НІЧИКА, 8

(05537) 52553
прибиральник 
службових 
приміщень

1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 3723

Утримання в належному стані номерів для 
відпочиваючих, кімнат, коридорів, санітарних 

вузлів.

мийник посуду 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 3725

Утримання в належному стані кухонного 
інвентарю в кафе "ДОН". За довідками 

звертатись за тел. 5-16-16, або за адресою: м. 
Скадовськ, вул. Маріїнська, 87 (маг. 

"ДЖЕМ")

продавець 
продовольчих 

товарів
1 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 3725

Здійснення реалізації продовольчих товарів. 
За довідками звертатись за тел. 5-16-16, або за 
адресою: м. Скадовськ, вул. Маріїнська, 87 

(магазин "ДЖЕМ").

050 0701200

касир (на 
підприємстві, в 

установі, 
організації)

1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 3750 Наявність житла, 

харчування

Здійснення обрахування замовлень за 
програмою 1С Бухгалтерія. Працювати в кафе 
"АМАЛІЯ" м. Скадовськ, вул. Курортна, 2. За 
довідками звертатись за тел. 0500701200 - 

Наталія Олександрівна; 0990382434 - Микола 
Михайлович. БЕЗКОШТОВНО надається - 
проживання та харчування. Є можливість 

стажування на робочому місці.

кухонний робітник 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 3750 Наявність житла, 

харчування

Здійснення чищення нарізання овочів та 
продуктів допомога кухарю у приготуванні 
страв. Працювати в кафе "АМАЛІЯ" м. 

Скадовськ, вул. Курортна, 2. За довідками 
звертатись за тел. 0500701200 - Наталія 
Олександрівна; 0990382434 - Микола 

Михайлович. БЕЗКОШТОВНО надається - 
проживання та харчування. Є можливість 

стажування на робочому місці.

прибиральник 
службових 
приміщень

1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 3750 Наявність житла, 

харчування

Утримання в належному стані приміщень 
кафе: здійснення вологого прибирання, 
дезінфекція тощо. Працювати в кафе 

"АМАЛІЯ" м. Скадовськ, вул. Курортна, 2. За 
довідками звертатись за тел. 0500701200 - 

Наталія Олександрівна; 0990382434 - Микола 
Михайлович. БЕЗКОШТОВНО надається - 
проживання та харчування. Є можливість 

стажування на робочому місці.

СУЧОК НАТАЛЯ 
СТАНІСЛАВІВНА

Херсонська область, 
Чаплинський район, 
Чаплинка, ВУЛ. 

ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 2Д

(05538)57411 кухар 1 Сезонний Позмінний графік 
роботи 3723 Харчування

Приготування традиційної смачної їжі згідно 
затвердженого меню. Працювати в кафе 
"FAMILI" за адресою: м. Скадовськ, вул. 

Сергіївська, 11. Довідки за тел. 0688501350 - 
Сергій Олександрович.

ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС 
"ЧЕРВОНІ ВІТРИЛА"

СУБОТІНА НАТАЛІЯ 
ОЛЕКСАНДРІВНА

Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 

КУРОРТНА, 2, КАФЕ 
"АМАЛІЯ"

СМИРНОВА ОЛЕКСАНДРА 
СЕРГІЇВНА

Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 
КОМУНАРІВ, 87

0553751616
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ТОВ "ДОЦ "ЧЕРВОНІ 
ВІТРИЛА"

Херсонська область, 
Скадовський район, 

Скадовськ, ПОПОВИЧА,2Д

(05537)54436;050
7223419 двірник 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3723

Спостережливість, добросовісність, 
комунікабельність, оперативність, 

уважність, відповідальність; 
раціональність і ефективність в організації
праці на робочому місці;  дотримання 

норм технологічного процесу; надійність, 
доброзичливість; стійкість до стресу
Стажування на робочому місці.

тел. 099-4335896

Уміння прибирати закріплені за ним 
території, тротуари та інші ділянки, які 
відносяться до обслуговуваного об’єкта 

(оздоровчого закладу). Утримувати в 
санітарному стані ящики та урни, періодично 

промивати їх і дезінфікувати. Копати і 
прочищати канавки та лотки для стікання 
води. Стежити за справністю і збереженням 
всього зовнішнього будинкового обладнання і 
майна . Дотримуватися правил з охорони 

праці

оператор пральних 
машин 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3723

Прання та прасування білизни, рушників, 
скатертин  за допомогою автоматичного 
устаткування. За рахунок роботодавця 
надається харчування та проживання. За 
довідками звертатись за тел. 0955778058 - 

Тетяна Сергіївна.

підсобний 
робітник 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3723 Тел. для довідок: 0955778058 - Тетяна 
Сергіївна.

Підсобні роботи по господарству: дрібний 
ремонт, тощо. Безкоштовно за рахунок 
роботодавця надається проживання та 

харчування. Тел. для довідок: 0955778058 - 
Тетяна Сергіївна.

мийник посуду 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 5000 Харчування Працювати 4 дні, 2 дні вихідні мити посуд у посудомийній машині

покоївка 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723 Наявність житла

Утримання в належному стані номерів для 
відпочиваючих. Проживання надається 

безкоштовно.

адміністратор 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 3723

Гарна пам’ять; грамотність, уважність, 
комунікабельність, тактовність, 
оперативність, відповідальність; 

раціональність і ефективність в організації
праці на робочому місці;  дотримання 

норм технологічного процесу

Забезпечувати чистоту і порядок в 
приміщеннях і на прилеглих до них 

територіях. Контролювати дотримання 
робітниками підприємства, установи, 

організації трудової і виробничої дисципліни, 
правил і норм охорони праці, вимог 

виробничої санітарії і гігієни, 
протипожежного захисту. Інформувати 
керівництво підприємства  про наявні 
недоліки в організації обслуговування 
відвідувачів, вживати заходів щодо їх 
ліквідації, здійснювати контроль за 
виконанням  працівниками вказівок 

керівництва підприємства. 

покоївка 1 Сезонний Підсумковий облік 
робочого часу 3723

Уміння спілкуватися з відвідувачами, 
оперативність, гарна пам'ять, 

спостережливість, рівне та спокійне 
ставлення до людей, самоконтроль, 

витримка, емоційна стійкість, уважність, 
відповідальність; раціональність і 
ефективність в організації праці на 
робочому місці;  дотримання норм 

технологічного процесу.

Утримання в належному стані номерів для 
відпочиваючих: підготовка кімнат для 

відпочиваючих, прибирання після їх від'їзду, 
матеріальна відповідальність.

Цюрупинський 8 тел. ЦЗ  (0242) 2 19 85

кухар 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 3723 Контактна особа - Тетяна 0507209724

Приготування перших, других, холодних 
блюд, випікання прісного та дріжджового 

тіста, виготовлення порційних 
напівфабрикатів з м'ясу, порціонування та 

роздача страв.

кухонний робітник 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 3723 Контактна особа - Тетяна 0507209724 Підготовка продуктів для приготування їжі, 

миття посуду, прибирання приміщення.

продавець 
продовольчих 

товарів
1 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 3723 Контактна особа - Тетяна 0507209724

Готує товари до продажу; Пропонує і показує 
товари. Консультує покупців про властивості, 
смакові особливості, кулінарне призначення 
та харчову цінність товарів. Нарізає, зважує і 
упаковує товари, підраховує вартість покупки,

перевіряє реквізити чека, видає покупку.

Спостерігач-
пожежний 1 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 3723
Наглядання за лісом в приміщенні 

лісомисливського господарства за допомогою 
відеоспостереження. 

Спостерігач-
пожежний 1 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 3723

Пожежний спостерігач , заступає на 
чергування на вежу відповідно до інструкції з 

її експлуатації та наглядає за лісовими 
насадженнями.

ПРАТ "РАДУЖНЕ"

Херсонська область, 
Олешківський район, 
Абрикосівка, ВУЛ. 
ПОЛТАВСЬКА, 1А

(05542)59815

Робітник з 
комплексного 
обслуговування 
сільськогосподарс
ького виробництва

1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 4500 Наявність житла збір врожаю зерняткових та кісточкових 

фруктів.

Ф/Г "ФУДЗІ"
Херсонська область, 
Олешківський район, 
Раденськ, Лісова, 24

0956864277 підсобний 
робітник 1 Сезонний 6-денний робочий 

тиждень 3723 Наявність житла

виконання робіт з обробітку ґрунту, 
висівання, садіння, догляд за посівами та 

насадженнями ягід, приготування, 
змішування мінеральних добрив, 

приготування компостів, прополка та збір 
урожаю.

ДП "ОЛЕШКІВСЬКЕ ЛМГ"

Херсонська область, 
Олешківський район, 

Олешки, ВУЛ. СОФІЇВСЬКА, 
81

(05542)21151

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ПАН
СІОНАТ З ЛІКУВАННЯМ 
"ХВИЛЯ""

ТОВ "ПРИБРЕЖНИЙ"
Херсонська область, 

Скадовський район, Лазурне, 
ВУЛ. ПРИБРЕЖНА, 8

0972338395

(05537) 30790

Херсонська область, 
Скадовський район, 
Скадовськ, ВУЛ. 

ПРОЛЕТАРСЬКА, 1-А

(050)3960637

ГУКАСЯН НАТАЛІЯ 
ВОЛОДИМИРІВНА

Херсонська область, 
Олешківський район, Великі 

Копані, ВУЛ. 
КОМСОМОЛЬСЬКА, 33

0955706902

ТОВ "ЧОРНОМОР-2"
Херсонська область, 

Скадовський район, Лазурне, 
ВУЛ. ЛЕНІНА, 19
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ФГ "АТД-АГРО"

Херсонська область, 
Олешківський район, 

Олешки, ПРОВ. 
ЗАВОДСЬКИЙ, 5, 1

0504763360 підсобний 
робітник 1 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 3723 Збирання ягід полуниці

Чаплинський 1 тел. ЦЗ  (0238) 2 16 73

ПП "РІН-АГРО"

Херсонська область, 
Чаплинський район, 
Чаплинка, ВУЛ. 

АСКАНІЙСЬКА, 29, к 10

(05538)22193 охоронник 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 4000 Харчування

можливе працевлаштування осіб з сіл 
району, роботодавець забезпечує 

транспортне перевезення
охорона зрошувальної системи

м . Нова Каховка 9 тел. ЦЗ  (0249) 7 26 88
КОМУНАЛЬНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО "ПАРК 
КУЛЬТУРИ ТА 
ВІДПОЧИНКУ"

Херсонська область, Нова 
Каховка, пр. Дніпровський, 

буд.9
(05549)45588

слюсар-електрик з 
ремонту 

електроустаткуван
ня

1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3723 особа повинна дисциплінованою та 

відповідальною

Здійснювати ремонт та перевірку справності 
електрообладнання атракціонів, початок 

роботи з 16.04.2018р.

ТОВ "ЛДК"
Херсонська область, Херсон, 
МИКОЛАЇВСЬКЕ ШОСЕ 5 

КМ,
(0552)373344 експедитор 1 Сезонний 6-денний робочий 

тиждень 8000
м. Нова Каховка, вул. Зорге, 1а. 

Співбесіда попередньо за тел. 050 396 89 
29 - Олександр Йосипович.

Прийом ТМЦ за кількістю і якістю. 
Забезпечення їх збереження під час 

транспортування, передача покупцеві згідно 
супровідних документів, контроль 

правильності оформлення супровідної 
документаці.

1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 5714,29

особа повинна бути уважною, 
відповідально ставитись до виконуваної 

роботи

Складати продукцію на поддони, 
переміщувати за допомогою ручних 

механізмів до складу готової продукції

4 Тимчасовий Позмінний графік 
роботи 5714,29 особа повинна бути дисциплінованою та 

відповідальною

Складати готову продукцію на поддони, 
переміщати за допомогою ручних механізмів 
до складу готової продукції. Телефон ВК 

0957166055.

1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 4968,94

особа повинна бути охайною, 
відповідально ставитись до виконуваної 

роботи

Цех розливу готової продукції, здійснювати 
укладання готової продукції (кетчупів, 

майонезів) в картонну тару

1 Тимчасовий Позмінний графік 
роботи 4968,94

особа повинна бути дисциплінованою, 
відповідально ставитись до виконуваної 

роботи

Цех розливу готової продукції, здійснювати 
укладання готової продукції у тару: картоні 

ящики, коробки.
Телефон ВК 095 7166055.

м. Херсон 41 тел. ЦЗ (0552) 46 05 06

адміністратор 
черговий 1 Сезонний Гнучкий графік 

роботи 4005

Працювати за встановленим графіком с. 
Залізний Порт, пансіонат "Прибій", 

попередньо телефонувати: 0669991385, 
Олена Анатоліївна.

Розселення відпочиваючих в пансіонаті, 
приймання дзвінків.

бухгалтер 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 6005

Працювати с. Залізний Порт, пансіонат 
"Прибій", попередньо телефонувати: 

0669991385, Олена Анатоліївна.

Ведення обліку первинних бухгалтерських 
документів у програмі 1С-Бухгалтерія 8 

версія, "Медок", "Клієнт банк".

кухар 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 7000

Працювати за встановленим графіком с. 
Залізний Порт, пансіонат "Прибій", 

попередньо телефонувати: 0669991385, 
Олена Анатоліївна.

Приготування холодних та гарячих страв.

кухонний робітник 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 4000

Помічник кухаря, працювати за 
встановленим графіком роботи пансіонаті 

"Прибій", с. Залізний Порт. Додаткова 
інформація за тел: 0669991385 Олена 

Анатоліївна.

Допомога та підготовка у приготуванні страв, 
прибирання приміщення кухні, утримання в 
чистоті та порядку кухонного інвентарю і 
обладнання, допоміжних робіт на кухні.

покоївка 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 5000

Працювати за встановленим графіком с. 
Залізний Порт, пансіонат "Прибій", 

попередньо телефонувати: 0669991385, 
Олена Анатоліївна.

Прибирає та утримує в чистоті номери 
пансіонату, санвузли та інші закріплені за нею 

приміщення. Змінює постільну білизну, 
рушники і туалетні речі після кожного виїзду 

мешканця.

адміністратор 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3750 Наявність житла, 

Харчування

Освітній рівень, спеціальність та 
кваліфікація не мають значення. 

Працювати у санаторії "Чайка" вул. 
Причальна, 5, с. Лазурне Скадовського 
району Херсонської області, період 

проведення робіт з квітня по жовтень 2018
року.

Забезпечує роботу з ефективного і 
культурного обслуговування відвідувачів 

салону краси, створення для них комфортних 
умов.Здійснює контроль за збереженням 
матеріальних цінностей.Консультує 

відвідувачів з питань наявності наявних 
послуг.

Адміністратор 
(господар) залу 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3750 Наявність житла, 
Харчування

Працювати у санаторії "Чайка" вул. 
Причальна, 5, с. Лазурне Скадовського 
району Херсонської області, період 
проведення робіт з травня по жовтень 

2018 року.

Зустрічає і розміщує споживачів у залі.

бухгалтер 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3750 Наявність житла, 

Харчування

Працювати у санаторії "Чайка" 
вул.Причальна,5 с.Лазурне Скадовського 

району Херсонської області, період 
проведення робіт з квітня по листопад 

2018 року.

Забезпечувати повне та достовірне 
відображення інформації, що міститься у 

прийнятих до обліку первинних документах, 
на рахунках бухгалтерського обліку із 

застосуванням програми 1С-Бухгалтерія (7 
версія).

вихователь 1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 3750 Наявність житла, 

Харчування

Працювати у дитячому оздоровчому 
закладі "Чайка" за адресою: Херсонська 
область Скадовський район с.Лазурне вул. 
Причальна, 5. Період проведення робіт з 

червня по серпень 2018 року.

Організація та планування виховної роботи з 
дітьми шкільного віку.

0957166055

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"СТАФФ ЕКСПЕРТ"

М.Київ область, 
Дніпровський, ВУЛ. 

ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, 13, к 
712�

транспортувальник 
(такелажні роботи)

укладальник-
пакувальник

ДУДКА ОЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ

Херсонська область, Херсон, 
вул. Причальна, 92 0636006019



Стор. 12 з 14

Роботодавець Фактична адреса ПОУ Телефон відділу 
кадрів Посада (назва) Кількість, осіб Характери

стика робіт Режими роботи Заробітн
а плата 

Умови 
соціальної 
сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, 
коментарі

вожатий 1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 3750 Наявність житла, 

Харчування

Працювати у дитячому оздоровчому 
закладі "Чайка" за адресою: Херсонська 
область Скадовський район с.Лазурне вул. 
Причальна, 5. Період проведення робіт з 

червня по серпень 2018 року.

Організація дозвілля під час відпочинку дітей.

інструктор з 
фізкультури 1 Сезонний 6-денний робочий 

тиждень 3750 Наявність житла, 
Харчування

Працювати у дитячому оздоровчому 
закладі "Чайка" за адресою: Херсонська 
область Скадовський район с.Лазурне вул. 
Причальна, 5. Період проведення робіт з 

червня по серпень 2018 року.

Організовує роботу з фізичного виховання для
дітей закладу

мийник посуду 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3750 Наявність житла, 

Харчування

Працювати у дитячому оздоровчому 
закладі "Чайка" за адресою: Херсонська 
область Скадовський район с.Лазурне вул. 
Причальна, 5. Період проведення робіт з 

травня по вересень 2018 року.

Миття посуду із застосуванням мийних та 
дезінфікуючих засобів.

Молодша медична 
сестра (санітарка, 

санітарка-
прибиральниця, 

санітарка-
буфетниця та ін.)

1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3750 Наявність житла, 

Харчування

 Працювати у санаторії "Чайка" 
вул.Причальна,5 с.Лазурне Скадовського 

району Херсонської області, період 
проведення робіт з травня по жовтень 

2018 року.

Здійснює прибирання приміщень відповідно 
до санітарного режиму закладу.

озеленювач 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3750 Наявність житла, 

Харчування

Працювати у дитячому оздоровчому 
закладі "Чайка" за адресою: Херсонська 
область Скадовський район с.Лазурне вул. 
Причальна, 5. Період проведення робіт з 

квітня по жовтень 2018 року.

Здійснення догляду за зеленими 
насадженнями оздоровчого закладу.

оператор пральних 
машин 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3750 Наявність житла, 
Харчування

Працювати у дитячому оздоровчому 
закладі "Чайка" за адресою: Херсонська 
область Скадовський район с.Лазурне вул. 
Причальна, 5. Період проведення робіт з 

травня по вересень 2018 року.

Виконання робіт з прання білизни, рушників 
за допомогою пральних машин.

прибиральник 
територій 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3750 Наявність житла, 
Харчування

Працювати у дитячому оздоровчому 
закладі "Чайка" за адресою: Херсонська 
область Скадовський район с.Лазурне вул. 
Причальна, 5. Період проведення робіт з 

квітня по жовтень 2018 року.

Здійснює прибирання прилеглої території 
дитячого табору.

сестра медична 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3750 Наявність житла, 

Харчування

 Працювати у санаторії "Чайка" 
вул.Причальна,5 с.Лазурне Скадовського 

району Херсонської області, період 
проведення робіт з червня по жовтень 

2018 року.

Проведення роботи, щодо забезпечення 
лікувально-діагностичного процесу хворих 
дітей. Виконання лікарських призначень, 
проведення необхідних маніпуляцій та 

процедур.

сестра медична з 
дієтичного 
харчування

1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3750 Наявність житла, 

Харчування

Працювати у санаторії "Чайка" 
вул.Причальна,5 с.Лазурне Скадовського 

району Херсонської області, період 
проведення робіт з червня по жовтень 

2018 року.

Дотримується принципів медичної 
деонтології. Вміє надати першу медичну 
допомогу при отруєннях, анафілактичному 

шоці, алергічних станах.

сестра медична з 
масажу 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3750 Наявність житла, 
Харчування

Працювати у санаторії "Чайка" вул. 
Причальна, 5, с. Лазурне Скадовського 
району Херсонської області, період 
проведення робіт з червня по жовтень 

2018 року.

Проводити лікувальний масаж дітям в 
дитячому таборі.

сестра медична з 
фізіотерапії 1 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 3750 Наявність житла, 
Харчування

Працювати у санаторії "Чайка" вул. 
Причальна, 5, с. Лазурне Скадовського 
району Херсонської області, період 

проведення робіт з липня по жовтня 2018 
року.

Виконує фізіотерапевтичні процедури за 
призначенням лікаря: гідро- та електро-
процедури, тепло-грязелікування тощо.

слюсар-ремонтник 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3750 Наявність житла, 

Харчування

Працювати у дитячому оздоровчому 
закладі "Чайка" за адресою: Херсонська 
область Скадовський район с.Лазурне вул. 
Причальна, 5. Період проведення робіт з 

квітня по жовтень 2018 року.

Розбирати, ремонтувати, складати і 
випробувати складні механізми устаткування.

слюсар-сантехнік 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 3750 Наявність житла, 

Харчування

Працювати у дитячому оздоровчому 
закладі "Чайка" за адресою: Херсонська 
область Скадовський район с.Лазурне вул. 
Причальна, 5. Період проведення робіт з 

квітня по жовтень 2018 року.

Виконання робіт з ремонту деталей та вузлів 
санітарно-технічних систем водопостачання, 

каналізації та водостоків.

Фахівець із 
організації 
дозвілля

1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 3940 Наявність житла, 

Харчування

Працювати у дитячому оздоровчому 
закладі "Чайка" за адресою: Херсонська 
область Скадовський район с.Лазурне вул. 
Причальна, 5. Період проведення робіт з 

червня по серпень 2018 року.

Організація культурного дозвілля для дітей 
закладу

ПП "ЗОРЯ М."

Херсонська область, 
Скадовський район, Лазурне, 
вул. Курортна, 10, пансіонат 

"Ера"

0665170750, 
0675551162

прибиральник 
службових 
приміщень

1 Сезонний 6-денний робочий 
тиждень 6700 Наявність житла, 

Харчування

.Працювати у пансіонаті "Ера" за 
адресою: Херсонська область, 

Скадовський район, с. Лазурне,  вул. 
Курортна, 10. Період проведення робіт з 
травня по вересень 2018 року. Додатково 

виплачується премія.

Прибирати службові приміщення, коридори, 
сходи, санвузли.

(0552)263026ПБП "ПАРІТЕТ"
Херсонська область, Херсон, 
Суворовський, пр.Ушакова, 

25, оф.207
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Роботодавець Фактична адреса ПОУ Телефон відділу 
кадрів Посада (назва) Кількість, осіб Характери

стика робіт Режими роботи Заробітн
а плата 

Умови 
соціальної 
сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, 
коментарі

ПРИВАТНЕ 
ПIДПРИЄМСТВО 
"ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ 
ТАБІР "ДИВОСВІТ"

Херсонська область, 
Каланчацький район, 
Роздольне, Садова 

0509114412

Організатор 
культурно-
дозвіллєвої 
діяльності

1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 4000

Працювати  за встановленим графіком 
роботи у дитячому оздоровчому табіру 

"Дивосвіт" за адресою вул. Садова, 
с.Роздольне Херсонської області. Період 
проведення робіт з червня по  1 вересень 

2018 року.

Організовувати та проводити культурно 
масові заходи для дітей віком з 6 до 17 років

адміністратор 1 Сезонний 5-денний робочий 
тиждень 4000

Працювати  за встановленим графіком 
роботи у дитячому оздоровчому комплексі

"Червоні вітрила" за адресою вул. 
Поповича,2Д, м.Скадовськ Херсонської 
області. Період проведення робіт з червня 
по вересень 2018 року. Відповідальність, 

уважність.Попередньо 
телефонувати:0994335896 Наталя 

Олександрівна,0993164046 Світлана 
Валеріївна.

Забезпечує роботу з ефективного і 
культурного обслуговування відпочиваючих, 

створення для них комфортних умов. 
Здійснює контроль за збереженням 
матеріальних цінностей. Консультує 

відпочиваючих з питань наявності надання 
послуг.

вихователь 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 4000

Працювати  за встановленим графіком 
роботи у дитячому оздоровчому комплексі

"Червоні вітрила" за адресою вул. 
Поповича,2Д, м.Скадовськ Херсонської 
області. Період проведення робіт з червня 
по вересень 2018 року. Відповідальність, 

уважність, досвід роботи 2 сезони.

Виконувати виховну роботу з розвитку та 
навчання дітей в дитячому оздоровчому 

центрі "Червоні вітрила".

кухонний робітник 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 4200 Наявність житла, 

харчування

Працювати  за встановленим графіком 
роботи у дитячому оздоровчому комплексі

"Червоні вітрила" за адресою: вул. 
Поповича,2Д, м. Скадовськ,  Херсонської 
області. Період проведення робіт з червня 

по вересень 2018 року.

Прибирання приміщення кухні, утримання в 
чистоті та порядку кухонного інвентарю і 
обладнання, допоміжні роботи на кухні.

офіціант 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 3725 Наявність житла, 

харчування

Працювати  за встановленим графіком 
роботи у дитячому оздоровчому комплексі

"Червоні вітрила" за адресою вул. 
Поповича,2Д, м.Скадовськ Херсонської 
області. Період проведення робіт з червня 
по вересень 2018 року. Відповідальність, 

уважність.Попередньо 
телефонувати:0994335896 Наталя 

Олександрівна,0993164046 Світлана 
Валеріївна.

Обслуговування та прийом замовлень від 
відвідувачів кафе у таборі.

покоївка 1 Сезонний Гнучкий графік 
роботи 4000

Працювати  за встановленим графіком 
роботи у дитячому оздоровчому комплексі

"Червоні вітрила" за адресою вул. 
Поповича,2Д, м.Скадовськ Херсонської 
області. Період проведення робіт з червня 
по вересень 2018 року. Відповідальність, 
уважність. Попередньо телефонувати: 

0994335896 Наталя Олександрівна, 
0993164046 Світлана Валеріївна.

Виконання робіт з прибирання кімнат 
дитячого закладу.

водій 
автотранспортних 

засобів
3 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 3730

.Працювати у період, сприятливий для 
проведення робіт з ремонту дорожнього 
покриття. Автомобільний транспортний  
засіб марки  КАМАЗ, КРАЗ, автобуси 

ПАЗ, КАВЗ.

Перевезення вантажів та інших матеріалів 
автомобільними транспортними засобами 

(вантажні автомобілі  марки КРАЗ, КАМАЗ, 
автобуси ПАЗ, КАВЗ) на загальнобудівельних 

роботах з ремонту покриття доріг.

дорожній 
робітник. 1 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 3730

Оплата за фактично виконану роботу. 
Працювати у період проведення 

ремонтних дорожніх робіт з укладанням 
договору. 

Виконувати роботи під час будівництва, 
ремонту та утримання автомобільних доріг, 

штучних споруд та тротуарів.

машиніст 
автогрейдера 1 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 3730

Працювати у період, сприятливий для 
проведення робіт з ремонту дорожнього 

покриття. Повинен знати: будову, 
принцип роботи, технічні характеристики 

автогрейдера, правила експлуатації 
технічного обслуговування та ремонту; 
правила виконання робіт та вимоги до їх 

якості. Автогрейдер марки ДЗ-143.

Керування автогрейдером марки ДЗ-143 під 
час виконання планувальних і 

профілювальних робіт у ході будівництва 
доріг, аеродромів  інших  лінійних та 

площинних  подібних об'єктів.

машиніст 
бульдозера 
(будівельні 
роботи)

1 Тимчасовий 5-денний робочий 
тиждень 3730

Працювати у період, сприятливий для 
проведення робіт з ремонту дорожнього 

покриття.

Керування бульдозером у ході будівництва та 
ремонту автомобільних  доріг. 

машиніст 
екскаватора 1 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 3730

Працювати на екскаваторі марки ЕО-3322. 
Повинен  знати будову, технічні  

характеристики  машини, якою  керує. На 
період виконання ремонтних  дорожніх  

робіт.

Керування екскаваторами марки ЕО-3322 при 
виконанні робіт з ремонту дорожнього 

покриття.

ТОВ "ПЛОДООВОЧЕВИЙ 
КОМБІНАТ "ХЕРСОН"

Херсонська область, 
Зеленівка, вул. ЛЕСІ 

УКРАЇНКИ, 4

(0552)365373, 
0952777611

робітник 
плодоовочевого 

сховища
2 Сезонний 5-денний робочий 

тиждень 4000

Доставка на роботу транспортом 
підприємства з зупинки "Залізнична"  о  
07.20 год. та з зупинки  "ХБК" о  07.30 

год. Заробітна плата+премія. Попередньо 
телефонувати: 0952777611, Наталія 

Миколаївна.

Виконання підсобних та допоміжних робіт, 
сортування овочів.

ТОВ "ДОЦ "ЧЕРВОНІ 
ВІТРИЛА"

Херсонська область, 
Скадовський район, 

Скадовськ, ПОПОВИЧА,2Д

(05537)54436;050
7223419

ТОВ "ЕПОХА" Херсонська область, Херсон, 
ВУЛ.ГОНЧАРНА, 35

(0552)420079, 
(0552)420080, 
0661531956



Стор. 14 з 14

Роботодавець Фактична адреса ПОУ Телефон відділу 
кадрів Посада (назва) Кількість, осіб Характери

стика робіт Режими роботи Заробітн
а плата 

Умови 
соціальної 
сфери 

Примітка Завдання та обов’язки, опис робіт, 
коментарі

ФІЛІЯ ПАТ 
"НАЦІОНАЛЬНА 
СУСПІЛЬНА 
ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ 
УКРАЇНИ""ХЕРСОНСЬКА 
РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ 
"СКІФІЯ"

Херсонська область, Херсон, 
ВУЛ. ПЕРЕКОПСЬКА, 10 (0552)225586

Менеджер 
(управитель) з 

реклами
1 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 5000 На період відпустки основного 
працівника.

Ведення переговорів з  клієнтами, укладання 
та супроводження договорів, формування 

клієнтської бази.

ХНВК "ДНЗЗ ШКОЛА І 
СТУПЕНЯ-ГІМНАЗІЯ" №7 
ХМР

Херсонська область, Херсон, 
ВУЛ.ПЕРЕКОПСЬКА,171-А (0552)354943 сестра медична 1 Тимчасовий 5-денний робочий 

тиждень 3723

На період  декретної відпустки 
працівника.  Виплачуються доплати до  
основної заробітної плати відповідно до 

чинного законодавства. 

Старша медична сестра здійснює контроль за 
організацією харчування складанням 

щоденного меню-розкладки, дотриманням 
санітарно-гігієнічних норм у закладі.


