
Перелік вакансій станом на 04.07.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

ФОП Максимів І І м.Івано-

Франківськ, 

+380 (67) 

646-39-74 

(Щоб 

відгукнутись 

на вакансію, 

пишіть в 

телеграм : 

https://t.me/m

aksymiv_smm 

Іванна ) 

Адміністратор 

Instagram 

акаунту 

Часткова 

зайнятість , 4 

год/день 

10 000 -15 

000 грн 

- Бажання 

працювати з 

людьми; 

-Наявність 

інтернету для 

роботи ; 

-Дотримання 

алгоритмів роботи; 

-Виділяти 3-4 

год/день. 

- вести сторінку 

Instagram (пости, 

сторіс) - 

покрокове 

навчання 

надається ; 

-відповідати на 

вхідні 

повідомлення від 

зацікавлених 

клієнтів  

-просування 

(алгоритм 

надається) 

Ice CreamTrombeta м.Івано-

Франківськ, 

Центр / 

Ратуша 

+380 (95) 

937-28-63 

(Назар 

Олегович) 

Продавець 

морозива 

9:00 - 18:00, 

Тимчасова 

зайнятість 

 

400грн день Вміти спілкуватися 

з людьми. 

Працівники 

зобов'язані 

працювати чесно 

і сумлінно, 

своєчасно і 

точно 

виконувати 

розпорядження 

власника або 

уповноваженого 

ним органу, 

додержувати 

трудової і 

технологічної 

дисципліни, 

вимог 

нормативних 

актів про 

охорону праці, 

дбайливо 

ставитися до 

майна власника, 

з яким укладено 

трудовий 

договір. 

Shuflia м.Івано-

Франківськ, 

Адреса: 

Української 

Перемоги 23 

(Промприлад.

Реновація), 

+380 (67) 

734-11-16 

(Тетяна) 

Майстер/Майс

триня по 

роботі зі 

шкірою 

З понеділка по 

п’ятницю з 

09:00 по 18:00, 
постійна 

зайнятість 

 

Договірна - досвід роботи зі 

швейною 

машинкою  

- вміння працювати 

з різними 

матеріалами та 

бажання 

розвиватись в цьому 

напрямі 

- пунктуальність, 

відповідальність 

- любов до професії 

- 

бажання створюват

и речі з турботою 

- розмітка шкіри 

- нарізка шкіри 

- робота з 

пробійниками на 

шкіру 

- встановлення 

фурнітури на 

шкіру 

- тиснення 

логотипу на 

шкіру 

- робота з 

нитками: 

витягування, 

зав’язування, 

проклеювання 

- розкрій та 

пошиття 

шкіряних 



виробів. 

- оперативне 

виконання 

поточних 

завдань 

керівника 

департаменту 

шкіри 

- забезпечення 

підготовки та 

вчасне надання 

звітності 

керівнику 

департаменту 

шкіри 

Швейне 

Виробництво 

м.Івано-

Франківськ, 

+380 (50) 

983-22-20 

(Вікторія) 

Швачка 9.00-18.00, 
постійна 

зайнятість 

 

від 12 000грн Акуратність, 

бажання навчатися. 

До нас можливо без 

досвіду, готові 

навчати в дружній 

атмосфері. 

Пошив речей для 

бренду 

сучасного 

українського 

одягу 

Ваш ЛАВаш м.Івано-

Франківськ, 

Січових 

Стрільців, 18 

+380 (66) 

400-78-23 

(Юлія) 

Продавець-

касир 

2/2, 

Тимчасова 

зайнятість 

350 +2% Вмієш знаходити 

підхід до кожного 

гостя, посміхатися і 

бути привітною 

впродовж всього 

дня; 

- Уважна, чесна, 

охайна та 

пунктуальна 

людина; 

- Націлена на 

результат 

Щоденна оплата 

праці, на яку ТИ 

впливаєш 

Будівельна компанія м.Івано-

Франківськ, 

вул. Сєченова 

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Бригада 

мулярів (6-8 

чол.) 

З ПН по ПТ, з 

8:00 до 18:00 

постійна 

зайнятість 

 

В залежності 

від 

зробленого 

об‘єму 

- досвід роботи в 

муруванні (з 

керамоблоку, 

газоблоку) 

- зацікавленість в 

роботі 

- читання 

креслення/проектів 

Якісне та 

своєчасне 

виконання 

малярних робіт 

на будівельному 

майданчику 

(високоповерхів

ки) 

blago developer м.Івано-

Франківськ, 
+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Виконроб з понеділка по 

п'ятницю, 
постійна 

зайнятість 

 

Договірна вища спеціалізована 

освіта; 

досвід роботи не 

менше 2 років; 

знання і навички в 

управлінні та 

організації 

будівництва; 

знання вимог 

будівельних норм, 

правил і стандартів 

у галузі 

будівництва; 

відповідальність, 

вміння планувати 

свою роботу, 

цілеспрямованість, 

стресостійкість, 

увага до деталей. 

Здійснює 

планування та 

управління на 

всіх етапах 

будівництва; 

Забезпечує 

дотримання 

термінів 

виконання робіт 

відповідно до 

встановлених за 

договором 

графіками 

будівництва, 

своєчасно 

інформує 

директора про 

всі можливі 

зміни графіка 

виконання робіт. 

Контролює 



забезпечення 

будівельних 

майданчиків 

матеріалами, 

устаткуванням, 

обладнанням. 

Здійснює 

координацію 

робіт 

субпідрядних 

організацій. 

У процесі 

будівництва 

здійснює 

попередню 

оцінку часових і 

матеріальних 

витрат на об'єкті 

будівництва та 

на її основі 

вносить 

пропозиції 

керівництву 

щодо 

планування та 

організації 

роботи. 

Організовує 

перевірку якості 

виконаних робіт. 

Ведення 

виконавчої 

документації та 

обліку 

матеріалів. 

blago developer м.Івано-

Франківськ,  

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

SMM- 

менеджер 

з понеділка по 

п'ятницю з 

09:00 по 18:00 

постійна 

зайнятість 

Договірна Досвід роботи 

SMM-менеджером 

від 2років 

Досвід копірайтингу 

від 2 років 

Досвід роботи з 

блогерами в межах 

рекламних кампаній 

брендів 

вміння працювати із 

додатками для 

дизайну сторіз: 

Inshot, VN, Over, 

Magic Erazer, Meitu, 

Bazaart тощо 

Розуміння 

візуального 

сторітелінгу в сторіз 

(послідовність 

розташування фото, 

відео, розташування 

тексту) 

Участь у 

розробці 

контент-плану 

Instagram на 

місяць разом із 

командою 

відділу 

Розробка 

сценаріїв сторіз 

за затвердженим 

контент-планом  

Розробка сторіз 

(монтаж, дизайн, 

сторітелінг)  

Щоденна 

публікація сторіз 

Щоденна 

публікація 

постів в 

Instagram за 

затвердженим 

контент-планом  

Організація 

зйомок 

Оформлення 

інформації в 

пости 

Відбір та 



погодження 

фото-/відео-

контенту 

4ServiceGroup м.Івано-

Франківськ, 

+380 (96) 

315-64-71 

(Людмила) 

Таємний 

перевіряючий 

Вільний 

графік, 

Тимчасова 

зайнятість 

 

50 - 300 грн 

на одне 

завдання 

Наявність 

смартфону з 

диктофоном і 

фотоапаратом 

* Доступ до 

інтернету 

* Уважність, 

чесність, 

відповідальність 

Цікавий 

підробіток у 

вільний час який 

може стати 

основним! 👍 

* Відвідувати 

магазини, 

аптеки, банки, 

кафе тощо. під 

виглядом 

звичайного 

покупця/клієнта 
* Оцінювати 

якість 

обслуговування 

клієнтів 

Stylus м.Івано-

Франківськ, 

вул. Гетьмана 

Мазепи 

+380 (96) 

326-97-28 

(Катерина) 

Оператор call 

centre 

гнучкий і 

зручний 

графік,  

Постійна 

зайнятість 

від 9000грн знання української 

мови; 

письмова 

грамотність; 

уважність до 

деталей; 

інтерес до нових 

технологій та 

гаджетів; 

бажання навчатися 

та розвиватися. 

консультування 

клієнтів по 

вхідній лінії; 

презентація 

продуктів та 

товарів; 

обробка 

замовлень; 

робота з 1С 

Салон краси 

«Калина» 

м.Івано-

Франківськ, 

Незалежності

,103 

+380 (50) 

573-96-19 

(Ольга) 

Майстер з  

МАНІКЮРУ 

Вільний 

графік,  

Постійна 

зайнятість 

% Професіоналізм Манікюр, 

педикюр 

BestConsult м.Івано-

Франківськ,  

вул. Січових 

Стрільців 

+380 (68) 

340-91-34 

(Дарія) 

Менеджер по 

роботі з 

клієнтами 

5\2 

Постійна 

зайнятість 

 

10 000-

15 000грн + 

бонуси 

досвід роботи з 

клієнтами буде 

перевагою, можна 

без досвіду  

Вільне володіння 

польською мовою 

(на розмовному 

рівні) 

Комунікація з 

діючими 

клієнтами 

компанії, та 

залучення 

нових(гаряча 

база клієнтів) 

Салон Мері м.Івано-

Франківськ, 

вул. Стуса 

(поряд ТЦ 

Арсен) 

+380 (97) 

662-93-62 

(Мар‘яна) 

Візажист Гнучкий, 

вільний графік, 

Постійна 

зайнятість  

За 

домовленістю 

Пунктуальність, 

ввічливість, любов 

до своєї роботи 

Виконання 

макіяжу будь 

якої складності 



Azteca м.Івано-

Франківськ, 

Незалежності

,30 

+380 (95) 

707-27-59 

(Ілона) 

Кухар 3/3, 

Постійна 

зайнятість 

 

По співбесіді Охайність, 

привітність та 

відповідальне 

ставлення до 

роботи. Досвід 

роботи вітається 

Готування 

смачної їжі 

Ресторація 

Мулярових 

м.Івано-

Франківськ,  

Чорновола, 5 

+380 (67) 

887-18-16 

(Наталя) 

 

Старший 

офіціант 

З 10.30 до 

21.30. 

Позмінний 

графік, 

Постійна 

зайнятість 

400 грн+% Досвід роботи, 

знання стандартів 

сервісу. 

Робота з 

гостями, 

обслуговування 

банкетів, зустріч 

гостей та 

туристів 

відкриття та 

закриття 

закладу. 

Ресторація 

Мулярових 

м.Івано-

Франківськ,  

Чорновола, 5 

+380 (67) 

887-18-16 

(Наталя) 

Менеджер 

ресторану 

10.00-22.00, 

Постійна 

зайнятість 

 

12000-

15000грн 

Досвід роботи в 

ресторанній сфері, 

знання стандартів 

сервісу, можливість 

працювати за умов 

ненормованого 

графіку 

забезпечувати 

щоденну роботу 

закладу 

(комунікація з 

гостями,  

співпраця з 

постачальникам

и, замовлення 

продукції, 

організація 

святкувань, 

робота з 

персоналом, 

виконання 

фінансових 

показників, 

вирішення 

господарських 

питань та багато 

іншого) 

АТ 

«ПРИКАРПАТТЯОБ

ЛЕНЕРГО» 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Інженер з 

якості 

пн-чт 8.00-

17.15, пт 8.00-

16.00. 

Постійна 

зайнятість 

 

За 

результатами 

співбесіди 

• Вища технічна 

освіта;  

• Знання принципів 

роботи електричних 

мереж, бажання 

розвиватися в 

напрямку 

менеджменту.  

• Знання англійської 

мови (обов’язково). 

• Ведення 

комунікаційних 

та 

координаційних 

процесів в 

частині роботи 

АТ 

«Прикарпаттяоб

ленерго» у 

діючих 

грантових 

проектах ЄС.  

• Збір необхідної 

інформації 

згідно запитів 

консорціумів 

проектів, 

заповнення та 

узгодження 

анкет, 

опитувальників 

та форм.  

• Участь у 

зустрічах та 

нарадах з 

партнерами 

грантових 



проектів;  

• Пошук 

можливостей для 

участі у нових 

грантових 

проектах;  

• Організація та 

проведення 

внутрішніх 

аудитів в 

структурних 

підрозділах 

компанії, в т.ч. у 

філіях, з питань 

дотримання 

системи 

менеджменту 

якості (СМЯ).  

• Формування 

звітів за 

результатами 

проведених 

аудитів 

New Amsterdam 

Technology & 

Business Ventures 

м.Івано-

Франківськ,  

+380 (95) 

857-62-19 

(Ірина) 

Консультант з 

рекрутингу 

з 9:00 до 18:00 

пн-пт, 

Постійна 

зайнятість 

 

договірна •  Володіння 

англійською мовою 

– Upper Intermediate 

та вище 

•  

Комунікабельність 

•  Особистісна 

динамічність та 

відкритість 

•  Вміння 

працювати в 

команді 

•  Відповідальність  

•  Навики в 

рекрутингу – 

додатковий плюс 

Використання 

навиків бізнес 

розвитку, 

продажу, 

маркетингу для 

залучення 

компаній-

клієнтів 

•  Застосування 

різноманітних 

медіа та 

мережевих 

ресурсів для 

пошуку 

кандидатів 

•  Проведення 

інтерв'ю з 

кандидатами, 

щоб дізнатися 

про їхній досвід  

•  Презентація 

кандидатів 

компаніям-

клієнтам. 

Інтер’єр Експерт м.Івано-

Франківськ,  

вул. Степана 

Бандери, 10 б 

+380 (96) 

377-80-42 

(Катерина) 

Рекрутер (офіс 

фултайм) 

9.00 - 18.00, 

Постійна 

зайнятість 

 

12000грн маєш досвід в 

підборі 

співробітників  

сфера HR – твій 

свідомий вибір у 

професійному житті 

підбір персоналу 

Ray People агенсія з 

працевлаштування 

людей. 

м.Івано-

Франківськ,  

+380 (66) 

084-86-37 

(@kayfovaaa) 

Рекрутер Потрібно 

приділяти 

роботі 6-8 год, 

Постійна 

зайнятість 

 

залежить від 

рекрутації 

Кандидат має бути  

відкритим до 

спілкування 

не боятися 

висловлювати свою 

думку 

швидко вчитися  

відповідальним  

рішучим 

- розкидувати 

оголошення в 

фейсбук 

- вивчити, всі 

вимоги до 

кандидатів яких 

рекрутуємо на 

роботу 

- розуміння ПК 



- вітається 

наявність 

ноутбуку 

Neshchadim company м.Івано-

Франківськ, 

Ґрюнвальдськ

а, 14а 

+380 (95) 

037-46-98 

(Станіслав) 

Спеціаліст по 

розкрутці 

сайтів 

Гнучкий 

графік роботи, 

Постійна 

зайнятість 

 

8000-

12000грн 

- вік від 18 років; 

- комунікабельність; 

- відповідальність; 

- наявність власного 

ноутбука 

(вітається); 

- знання англійської 

(вітається); 

- вміння 

працювати з ПК 

та у браузері; 

- приділяти 

роботі не менше 

6 годин на день; 

- базові навички 

комунікації 

- творчий підхід 

Green Bar&Resto м.Івано-

Франківськ, 

Слобідська 

26,Калинова 

Слобода, 2 

черга 

+380 (96) 

150-19-17 

(Христина) 

Кухар-

Універсал 

10:00-20:30, 

3/3, 

Постійна 

зайнятість 

800/900 

грн/вдень 

- досвід роботи 

обов’язковий,  

- відповідальність, 

стресостійкість, 

акуратність, 

комунікабельність,  

- вміти працювати в 

команді 

• вміння 

працювати на 

різних процесах 

( холодний, 

гарячий, видача 

), 

• приготування 

страв згідно 

рецептур і 

технологічних 

карт,  

• дотримання 

санітарно-

гігієнічних норм, 

• контроль умов 

зберігання 

продуктів, 

• виконання 

поставлених 

задач 

Нова економіка 

Івано-Франківська 

м.Івано-

Франківськ, 

+380 (67) 

376-87-23 

(ksenia.semen

ova@gmail.co

m ) 

Комунікаційни

й/а 

менеджер/ка у 

проекті Нова 

економіка 

Івано-

Франківська 

Гнучкий 

графік, 

тимчасова 

зайнятість 

за 

результатами 

співбесіди 

- досвід, бажання і 

готовність брати 

лідерство за якість 

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 

● Розробка 

дієвої 

комунікаційної 

стратегії проекту 

“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; 



проектами та 

розуміння 

комунікаційних 

вимог донорів; 

- зацікавленість у 

тематиках розвитку 

малого бізнесу, 

підприємництва, 

інновацій 

● Робота з 

підрядниками 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 

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. 

blago developer м.Івано-

Франківськ, 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

 

Інженер з 

якості за 

будівництвом 

з понеділка по 

п'ятницю 

постійна 

зайнятість 

Договірна - Вища будівельна 

освіта; 

- Знання державних 

будівельних норм; 

- Знання специфіки 

будівництва 

монолітно-

каркасних будинків. 

- Здійснення 

перевірки якості 

виконаних робіт 

на будівельних 

майданчиках, 

згідно 

державних 

будівельних 

норм. 

- Заповнення 

технічної 

документації 

blago developer м.Івано-

Франківськ, 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Електрик з понеділка по 

п'ятницю 

постійна 

зайнятість 

 

погодинна - Досвід роботи 

- Мінімум 3-тя 

група допуску 

- Підключення 

техніки; 

- Контроль 

заземлення; 

- Забезпечення 

електропостачан

ня дільниці. 

Babble_Chak м.Івано-

Франківськ,  

Стометрівка, 

+380 (73) 

113-56-51 

(Наталя) 

Продавець 

десертів 

10-22, 6 днів, 

постійна 

зайнятість 

15000 грн + - чесність  

- вік 18+ 

- вільне спілкування 

з людьми  

- охайний зовнішній 

вигляд  

- досвід в 

приготуванні буде 

актуальним 

На місці робити 

вафлі 

- спілкування з 

клієнтами  

- розрахунок  

- слідкування за 

вітриною 



Grande Pizzeria м.Івано-

Франківськ,  

Мулика, 21 

+380 (66) 

465-56-78 

(Юля(Мій 

телеграм 

@shpulyay)) 

Офіціант з 10:00 до 

22:00, 2 через 

2, 15 робочих 

днів 

постійна 

зайнятість 

 

15000грн + 

чайові 

Якщо тобі підходять 

наші умови  і тобі 

вже є 18 років.  

То ми шукаємо саме 

тебе пиши в 

телеграм👇 

Шукаємо 

офіціанта у 

ресторан «Шеф 

клуб» 

Пропонуємо :  

- 2-ох разове 

харчування  

-молодий, 

дружній 

колектив  

- позмінний 

графік 

"ov-landscape м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Тролейбусна 

+380 (96) 

294-22-58 

(Василь) 

Працівник з 

ландшафту 

8:30-17:30 

Тимчасова 

зайнятість 

Від 8000 Потрібні чоловіки 

готові працювати в 

будівельно-

ландшафтній 

компанії 

Виконання 

ландшафтних, 

посадкових, 

бетонних і ін 

робіт з 

озеленення і 

благоустрою 

ТОВ Поем‘єр Фуд м.Івано-

Франківськ, 

+380 (96) 

339-56-63 

(Роман) 

Торговий 

представник з 

пато 

5/2  
постійна 

зайнятість 

 

20000грн Досвід роботи від 2-

х років з 

продуктами 

харчування 

Наявність власного 

авто 

Пошук та 

залучення нових 

клієнтів 

сегменту стріт-

фуд 

Приватна школа-

садок "Перша 

ластівка" 

м.Івано-

Франківськ, 

вул.Биха,10 

+380 (50) 

574-19-41 

(Маскович 

Ірина або 

Бублинська 

Оксана) 

Вихователь 

дошкільного 

закладу 

8.00-18.00 або 

8.00-14.00 

почергово 
постійна 

зайнятість 

Оплата 

погодинна 

Наявність вищої 

педагогічної освіти 

Обов'язки згідно 

посади 

ТОВ ДЖІЕНПІ 

ФРУТС 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Набережна, 

83 

+380 (97) 

150-57-73 

(Марія) 

Операційний 

менеджер 

З 09:00 до 

16:00 год,  

пн-пт 

постійна 

зайнятість 

 

 

від 12000 до 

15000 грн 

Вік від 28 до 45 

років, досвід 

роботи, освіта вища, 

грамотна українська 

мова, знання 

англійської мови 

обов'язково ( рівень 

В1, В2), знання ПК, 

вміння працювати в 

СRM, вміння 

водити на машину 

допомога 

керівнику з 

поточними 

питаннями та 

процесами; 

складання листів 

та презентацій, 

створення 

шаблонів; 

систематизація 

роботи з 

комунікації з 

клієнтами; 

актуалізація 

прайсів; 

розробка 

стікерів-

етикеток; 

переклад, 

заповнення 

дизайнів, друків; 

пошук 

інформації, 

моніторинг та 

аналіз нових 

можливостей, 

допомога в 



підборі 

підрядників; 

листування з 

іноземними 

партнерами 

англійською 

мовою; 

організація 

заходів та подій; 

замовлення 

презентаційних 

стендів; 

організація 

роботи smm. 

Уточнення 

інших обов'язків 

по телефону 

blago developer м.Івано-

Франківськ, 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Електрик 

будівельної 

дільниці 

з понеділка по 

п'ятницю 

постійна 

зайнятість 

Погодинна - вміння та навики 

виконання 

електромонтажних 

робіт в межах 0,4 

кВ; 

- розуміння 

процесів в 

електромережах 10 

кВ; 

- 4-та група 

допуску; 

- досвід роботи від 

3-х років; 

- володіння ПК; 

- цілеспрямованість; 

- відповідальність; 

- бажано наявність 

автомобіля. 

Планування та 

реалізація 

електромонтажн

их робіт по 

забезпеченню 

надійного, 

безпечного та 

якісного 

електропостачан

ня будівельних 

дільниць, 

ведення звітності 

щодо виконаних 

робіт. 

Паб м.Івано-

Франківськ,  

Володимира 

Великого, 

+380 (99) 

521-38-48 

(Юлія) 

Бармен З 10-00 до 22-

00 год 

постійна 

зайнятість 

Від 12000грн -комунікабельність 

-чесність та 

відповідальність  

-охайний зовнішній 

вигляд 

Можемо розглянути 

вакансію і без 

досвіду роботу, але 

якщо у людини є 

дійсно бажання 

працювати 

-розлив живого 

пива 

-розлив 

алкоголю 

-приготування 

коктейлів згідно 

технологічних 

карт 

blago developer  м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Коновальця, 

35 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Менеджер 

проєктів по 

оздоблювальни

х роботах 

пн-пт, 09:00-

18:00 

постійна 

зайнятість 

 

Договірна - Вища будівельна 

освіта; 

- Досвід роботи від 

3-х років у сфері 

ремонту та 

реконструкції 

приміщень; 

- Знання офісних 

пакетів Microsoft 

Office, AutoCAD, 

Project. 

- Робота над 

змістом 

виконання та 

наповненням 

проекту; 

- Участь у 

формуванні 

бюджету 

проекту; 

-  Контроль за 

ходом виконання 

та якістю 

будівельних 

робіт; 

-  Підготовка 

загального 

графіку 



виконання 

проекту, плану 

витрат; 

- Координація 

роботи 

учасників 

проекту, згідно 

матриці 

взаємодій. 

ТДВ «Івано-

Франківський 

хлібокомбінат» Цар 

Хліб 

м.Івано-

Франківськ,  

С. Петлюри, 

17 

+380 (50) 

433-59-25 

(Наталя) 

SMM- 

менеджер 

Віддалена 

робота 

постійна 

зайнятість 

 

Договірна Живі та класні 

тексти на виході 

Розуміння 

алгоритмів 

Facebook та 

Instagram станом на 

цю секунду, 

розрізняєш підходи 

до них. 

Вести сторінку 

бренду у 

Facebook та 

Instagram  

Комунікації з 

клієнтом(комент

арі, вміння 

працювати з 

конфліктами, 

нівелювання 

негативу) 

blago developer м.Івано-

Франківськ,  

вул.Коноваль

ця 35. 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Системний 

адміністратор 

09:00-18:00 з 

понеділка по 

п'ятницю, 
постійна 

зайнятість 

 

Договірна Базове розуміння 

IT-напрямку 

• Знання 

операційної системи 

Windows 

• Знання офісних 

програмних 

продуктів 

• Знання 

теоретичної та 

технічної основи 

локально 

обчислювальних 

мереж (LAN): 

служби DHCP, DNS 

• Практичні навички 

та теоретичні 

знання апаратної 

частини ПК 

• Комунікаційні 

навички та 

орієнтованість на 

задоволення потреб 

користувачів офісу. 

Технічна IT-

підтримка 

співробітників 

компанії 

• Вирішення 

повного циклу 

заявок, що 

надходять у IT 

Service-Desk для 

вашої локації 

• Проведення 

первинної 

діагностики 

комп’ютерної 

техніки 

користувачів та 

усунення 

несправностей 

• Підтримка 

поточних 

комп’ютерних 

мереж офісу та 

застосування 

змін до ділянок 

мережі - 

прокладання 

кабелю, фізичне 

підключення 

мережевого та 

супутнього 

обладнання 

• Підтримка 

роботи 

відеоспостереже

ння 

• Підготовка та 

розгортання 

нових робочих 

місць 

користувачів в 

офісі 

• Налаштування 

додаткового 



периферійного 

обладнання для 

робочих місць 

користувачів - 

багатофункціона

льні пристрої 

(БФП) і т.ін. 

Благо Бетон м.Івано-

Франківськ,  

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Водій 

бетонозмішува

ча 

Повний 

робочий день, 

постійна 

зайнятість 

За 

домовленістю 

- обов’язковий 

досвід роботи на 

бетонозмішувачі; 

- наявність 

посвідчення водія з 

категорією С; 

- перевезення 

бетонних 

сумішей по 

місту; 

- догляд за 

технікою; 

БО "БФ "Карітас 

Івано-Франківськ 

УГКЦ" 

м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Крихівецька, 

102, 

+380 (66) 

350-31-53 

(Людмила) 

Кейс-менеджер Пн. - пт. 9.00 - 

18.00, 

постійна 

зайнятість 

 

Висока БО «БФ «Карітас 

Івано-Франківськ 

вища освіта 

(«Соціальна 

робота», 

«Психологія», 

«Педагогіка»), 

доброзичливість та 

відкритість до 

людей, 

комунікабельність,  

відповідальність. 

керування 

складною 

життєвою 

ситуацією, у якій 

опинився клієнт;  

оцінювання 

разом із 

клієнтом 

ситуації і потреб, 

ресурсів і 

обмежень;  

визначення 

спільно з 

клієнтом цілей 

роботи,  

розроблення 

індивідуального 

плану роботи та 

інше, 

визначення 

послуг та видів 

допомоги, що 

підходять під 

даний етап 

плану, 

перенаправлення 

клієнта для 

отримання 

допомоги. 

E2Gо м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Зв'язкова, 6 

+380 (98) 

458-42-10 

(Дмитро 

(телефонуват

и з 10:00 до 

19:00)) 

Велокур'єр Пн-Пт 8:30 — 

19:30 

постійна 

зайнятість 

550грн/зміна - Виключно 

повнолітні особи; 

- Необхідна 

наявність 

водійського 

посвідчення 

категорії B; 

- розвезення 

замовлень «до 

дверей» в межах 

міста; 

- доставка товару 

між закладами 

фірми; 

- при потребі 

доставка 

посилок з нової 

пошти; 

- розрахунок 

клієнтів при 

отриманні 

замовлення; 

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

https://t.me/IF_job

