
Перелік вакансій станом на 02.08.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

Харчосмакова 

фабрика 

вул.Крайків-

ського, 1, 

+380 (67) 

280-67-38 

(Оля) 

 

Бухгалтер-

касир 

пн-пт, 

постійна 

зайнятість 

За 

домовленістю 

Профільна освіта та 

досвід роботи від 1 

року; 

Знання принципів 

ведення 

бухгалтерського та 

податкового обліку; 

Знання програми 1С 

8 

ведення каси 

підприємства 

(проведення 

розрахунково-

касових 

операцій, 

дотримання 

касової 

дисципліни, 

робота з РРО, 

касова книга, 

розрахунки з 

підзвітними 

особами) 

контроль 

взаєморозрахунк

ів та створення 

актів звірок з 

контрагентами 

контроль 

первинної 

бухгалтерської 

документації 

(розхід) 

Харчосмакова 

фабрика 

вул.Крайків-

ського, 1, 

+380 (66) 

801-32-29 

(Леся)  

продавець 

квасу 

повний 

робочий день, 

тимчасова 

зайнятість 

За 

домовленістю 

Охайність, бажання 

працювати, 

ввічливість 

продаж квасу 

FRANKOF фабрика 

м'яких меблів 

Івано-

Франківськ, 

с. Старий 

Лисець, 

+380 (67) 

141-55-05 

(Тетяна) 

Швачка на 

меблеве 

виробництво 

З понеділка по 

п'ятницю 

08:00-17:00, 

постійна 

зайнятість 

450 грн/день 

на 

випробувальн

ий термін (до 

2-х місяців), 

потім від 

виробітку 10-

14000 грн на 

руки 

- виконувати на 

машинах та вручну 

операції по 

пошиттю виробів з 

різних оббивних 

матеріалів; 

- контролювати 

якість крою, 

відповідність 

кольору деталей, 

виробів, 

прикладних 

матеріалів, ниток, 

фурнітури по 

кольору та 

призначенню 

виробу. 

- виконувати на 

машинах та 

вручну операції 

по пошиттю 

виробів з різних 

оббивних 

матеріалів; 

- контролювати 

якість крою, 

відповідність 

кольору деталей, 

виробів, 

прикладних 

матеріалів, 

ниток, 

фурнітури по 

кольору та 

призначенню 

виробу. 

FRANKOF фабрика 

м'яких меблів 

Івано-

Франківськ, 

с. Старий 

Лисець, 

+380 (67) 

141-55-05 

(Тетяна) 

Вантажник на 

меблеве 

виробництво 

З понеділка по 

п'ятницю 

08:00-17:00, 

постійна 

зайнятість 

9000 грн - відсутність 

протипоказів до 

фізичних 

навантажень. 

- пакування 

виробів,  

- завантаження 

та 

розвантаження 

сировини та 

виробів. 

Проект "Нова 

економіка Івано-

Франківська" 

м. Івано-

Франківськ,  
+380 (67) 

 Комунікаційни

й/а 

менеджер/ка у 

повна 

зайнятість 
залежить від 

кваліфікації 

працівника 

- досвід, бажання і 

готовність брати 

лідерство за якість 

Розробка дієвої 

комунікаційної 

стратегії проекту 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

376-87-23 

(Нікітіна 

Людмила 

Юріївна) 

проекті Нова 

економіка 

Івано-

Франківська 

та вчасність 

комунікаційного 

напрямку 

комплексного 

проекту; 

- навички 

працювати 

незалежно і 

приймати 

самостійні рішення 

в межах своїх 

повноважень і 

одночасно бути 

сильним командним 

гравцем; 

- володіння 

англійською на 

рівні С1 і вище; 

- обізнаність з 

медіа-ринком Івано-

Франківська та 

України; 

- досвід роботи з 

грантовими 

проектами та 

розуміння 

комунікаційних 

вимог донорів; 

- зацікавленість у 

тематиках розвитку 

малого бізнесу, 

підприємництва, 

інновацій 

“Нова економіка 

Івано-

Франківська” 

разом з 

представниками 

проектного 

консорціуму; 

● Втілення 

завдань 

комунікаційного 

супроводу 

діяльності 

проєкту та 

окремих його 

компонентів; 

● Координація 

роботи контент-

менеджера: 

постановка 

завдань і 

контроль їх 

виконання та 

якості; 

● Робота з 

підпрядниками у 

межах закриття 

потреб та 

бюджетів; 

● Координація 

роботи з 

комунікаційним

и менеджерами 

партнерів 

проектного 

консорціуму, 

підготовка 

ключових тез 

для подальшої 

адаптації 

партнерами; 

● Створення 

контенту для 

соціальних 

мереж та сайту. 

● Написання 

супровідних 

авторських 

текстів, 

лонгрідів на 

основі діяльності 

у рамках проєкту 

для 

локальних та 

національних 

медіа; 

● Підготовка 

інформаційних 

матеріалів та 

медіа продуктів 

проекту 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

організації: 

повідомлень, 

презентацій, 

буклетів, 

інфографіки 

тощо. Підбір 

фото-контенту; 

● Виконання 

функцій прес-

секретаря та 

речника; 

● Підготовка 

прес-анонсів, 

прес-релізів, 

новин та 

розсилок про 

діяльність 

проекту; 

● Вичитка та 

редактура 

матеріалів для 

медіа: текстів, 

інтерв'ю, 

коментарів 

команди; 

● Допомога з 

організацією PR 

заходів, прес-

конференцій, 

прийому 

делегацій, подій; 

● Робота з 

національними 

та локальними 

медіа, 

формування 

медіа пулу; 

● Здійснення 

медіа-

моніторингу та 

вивчення 

інформаційного 

простору; 

● Участь у 

просвітницьких 

заходах, 

презентаціях 

проекту: 

форуми, обміни 

досвідом; 

● Контроль за 

дотриманням 

вимог донорів 

щодо 

висвітлення 

фінансової 

підтримки у 

публічних 

матеріалах. 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

робота в їдальні 

"Смакота" 

вул. Тичини,  

+380 (99) 

363-78-06 

(Людмила) 

Кухар 

(холодний цех) 

8.00 - 17.00, 

постійна 

зайнятість 

за 

домовленістю 

Бажано досвід 

роботи, 

відповідальність, 

енергійність, 

охайність 

Приготування 

холодних страв 

згідно стандартів 

Готельно -

ресторанний 

комплекс 

м. Івано-

Франківськ, 

+380 (50) 506 

91 39 -Віктор 

Маркетолог за 

домовленістю

, постійна 

зайнятість  

за 

домовленістю 

- успішний досвід 

на аналогічній 

посаді  

- досвід ведення 

сторінок і 

копірайтенгу  

- вміння працювати 

у графічних 

додатках на базову 

рівні  

- вміння вибудувати 

ефективну воронку 

продажів. 

Ваші обов'язки: 

- створювати та 

реалізовувати 

маркетингові 

проекти  

- ведення 

сторінок у соц 

мережах  

- написання 

контент плану на 

тиждень/місяць  

- аналітика 

ринку 

- звітність про 

роботу 

рекламних 

компаній і 

складання планів 

подальшого 

розвитку  

- вносити 

пропозиції щодо 

вдосконалення 

роботи закладу 

Готельно -

ресторанний 

комплекс 

м. Івано-

Франківськ, 

+380 (50) 506 

91 39 -Віктор 

Керуючий 

готельно - 

ресторанним 

комплексом 

Ненормовани

й (робочий 

графік 

обговорюєтьс

я), постійна 

зайнятість  

ЗП 

конкурентна, 

обговорюєтьс

я на 

співбесіді 

Робота а сфері 

готельно -

ресторанного 

бізнесу,на керівній 

посаді не менше 5 

років. 

розвиток 

ресторану та 

готелю 

контроль всіх 

сфер 

життєдіяльності 

комплексу 

побудова 

командної 

роботи  

контроль роботи 

процесів 

виробництва та 

сервісу. 

навики 

управління 

співробітниками 

та план розвитку 

командного 

потенціалу 

розробка та 

дотримання 

політики 

стандартів 

компанії 

планування та 

звітність 

вирішення 

питань та 

конфліктних 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

ситуацій з 

гостями 

ZENYK-VARENYK м. Івано-

Франківськ, 

+380 (50) 

544-38-81 

(Тетяна) 

Кухар-

продавець 

2/2 або 3/3,  

постійна 

зайнятість 

10000 – 11500 

грн 

- Досвід роботи у 

сфері швидкого 

харчування буде 

перевагою; 

- Готовність до 

інтенсивної роботи; 

- Відповідальність, 

активність, 

комунікабельність; 

- Охайність, 

акуратність у 

роботі. 

- Дотримання 

технології 

приготування 

страв (вареники, 

пельмені, 

сирники, 

чебуреки); 

- Видача 

замовлень; 

- Розрахунок на 

касі; 

- Підтримка 

чистоти та 

порядку; 

- Дотримання 

санітарно-

епідеміологічних 

норм. 

blago developer Івано-

Франківськ,  

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Електрик 

будівельної 

дільниці 

З понеділка 

по п'ятницю, 

постійна 

зайнятіть 

Погодинна - досвід роботи від 

2-х років; 

- група допуску 

розпочинаючи від 3-

ї. 

- бажання 

працювати. 

- контроль 

заземлення; 

- підключення 

електробладнанн

я; 

- забезпечення 

живлення 

будівельної 

дільниці. 

blago developer Івано-

Франківськ,  

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Спеціалість з 

відеонагляду 

З понеділка 

по п'ятницю, 

постійна 

зайнятіть 

договірна -досвід 

встановленння 

відеонагляду; 

-знання специфіки 

роботи систем 

відеоспостереження 

-уважність до 

деталей; 

-вміння швидко 

сприймати 

інформацію; 

-відповідальне 

ставлення до роботи 

-

монтаж/демонта

ж відеокамер; 

-встановлення 

програмних 

комплексів для 

відеоспостереже

ння; 

-виявлення та 

фіксація 

порушень; 

-подача 

звітності. 

blago developer Івано-

Франківськ,  

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Маркетолог 

(вихідні дні) 

Субота та 

неділя, 

постійна 

зайнятість 

договірна - високий рівень 

володіння 

українською мовою; 

- скурпульозність; 

- бажання 

розвиватися у сфері 

маркетингу 

- комунікація у 

фейсбуці та 

інстаграмі. 

- ведення 

переписок з 

клієнтами. 

Інтер'єр Експерт вул. 

С.Бандери,10

Б, +380 (50) 

433-99-59 

(Лілія) 

Продавець-

консультант 

09:00 - 19:00, 

зайнятість 

постійна 

ставка 8 + 

преміальна 

частина 

Продавати класний 

продукт (ми 

піклуємось про 

нашу репутацію, 

адже чудово 

розуміємо, що 

людина робить 

ремонт не на 2−3 

роки) 

Контролювати 

наявність товару, 

- позитивний 

досвід у роботі з 

людьми:  

консультація, 

переговори, 

продажі, 

ефективна 

комунікація. 

Пропонуємо: 

офіційне 

працевлаштуван



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

цінників, 

розташування 

товару в торговому 

залі 

Укладати угоди з 

клієнтами 

(оформлювати 

необхідні 

документи) 

ня, соціальні 

гарантії 

  

 

  

ФОП м. Івано-

Франківськ, 

вул. Ребета,  

+380 (50) 

529-99-53 

(Андрій) 

Шиномонтажн

ик 

 9:00-20:00, 

постійна 

зайнятість 

деталі по 

телефону 

відповідальність, 

чистоплотність, 

досвід роботи 

деталі по 

телефону 

Більше вакансій у телеграм-каналі за посиланням https://t.me/IF_job 

https://t.me/IF_job

