
Перелік вакансій станом на 06.06.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

Royal Burger м.Івано-

Франківськ, 

Пасічна 

 +380 (68) 

024-52-86 

(Тетяна) 

Касир 3/3, 4/2, 8:30-

20:00,9:30-

22:00 

постійна 

зайнятість 

 

550грн/зміна

+премії 

Бажання 

працювати; 

Відповідальність 

Розраховувати 

гостей закладу 

Магазин Фелічіта м.Івано-

Франківськ, 
вул.Сахарова 

33 

+380 (96) 

664-27-84 

(Руслана) 

Продавець- 

касир 

З 09:00 по 

20:00, 15 

робочих днів 

постійна 

зайнятість 

 

9000грн - відповідальність; 

- навики роботи. 

- робота за 

касою; 

- консультація; 

- продаж та 

прийом товару. 

Re/Max Exclusive м.Івано-

Франківськ, 

вул.Грушевсь

кого, 22А 

+380 (50) 

537-94-37 

(Юлія) 

Агент з 

нерухомості 

постійна 

зайнятість 
% від 

отриманої 

комісії 

Наявність досвіду 

роботи. 

Знання ринку 

нерухомості. 

Хороші 

комунікативні 

навички. 

Орієнтація на 

результат. 

Бажання працювати 

і рости в 

міжнародній 

компанії. 

Консультація 

клієнтів з питань 

купівлі / 

продажу 

нерухомості. 

Укладання 

договорів на 

надання 

рієлторських 

послуг. 

Підбір та показ 

об'єктів 

нерухомості. 

Підготовка та 

оформлення 

документів, 

пов’язаних з 

операцією 

купівлі / 

продажу. 

Jooble м.Івано-

Франківськ, 

+380 (67) 

175-16-01 

(Для 

швидкого 

відгуку: 

https://jooble.l

ink/4E76 

Telegram: 

@jooble_hirin

g (Даша), 

@jooble_remo

te (Еліна), 

@tz_jooble 

(Тетяна)) 

Менеджер по 

роботі з 

партнерами зі 

знанням 

німецької / 

французької  / 

угорської / 

румунської  

мов  (remote 

work, full time) 

віддалений 

формат роботи; 

- гнучкий 

графік (8-17, 9-

18, 10-19 EET); 

- робота тільки 

в робочі дні з 

пн-пт, сб-нд та 

державні свята 

вихідні. 

постійна 

зайнятість 

оплата 

складається з 

фіксованої 

ставки та 

бонусної 

частини, яка 

залежить від 

виконання 

KPI. 

- володіння 

німецькою / 

французькою / 

угорською / 

румунською мовою 

на рівні Intermediate 

і вище; 

- бажання отримати 

досвід спілкування з 

носіями мови та 

розвинути свої 

комунікативні 

навички; 

- на «ти» з 

комп'ютером та 

прагнення 

розвиватися в ІT 

сфері; 

- пошук та аналіз 

сайтів за 

допомогою SEO 

інструментів; 

- ведення 

листування з 

партнерами по e-

mail. 



Міст пошта м.Івано-

Франківськ, 

вул.Симона 

Петлюри, 2 

+380 (95) 

087-62-26 

(Андрій) 

Вантажник-

комплектуваль

ник 

Повна 

зайнятість 
7000-8000 

грн 

Бажання працювати, 

розвиватися 

перевіряти 

цілісність 

вантажу; 

завантажувати та 

вивантажувати 

посилки з авто; 

сортувати 

відправлення за 

напрямками; 

розміщувати 

вантаж згідно зі 

стандартами 

компанії; 

сканувати 

посилки. 

Dr Ali’s м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Південний 

бульвар, 24b 

+380 (68) 

080-68-68 

(Алі) 

Адміністратор 

стоматології 

8:00 — 20:00, 

1/1 

постійна 

зайнятість 

 

70 грн за 

годину 

- відповідальність 

- пунктуальність 

- комунікабельність 

- велике бажання 

працювати 

- вміння працювати 

в колективі 

- життєрадісність 

- жвавість 

- активність 

- Бажано вища 

освіта і знання 

іноземних мов. 

- запис пацієнтів 

- розрахунок 

клієнтів 

- спілкування з 

пацієнтами 

- контроль 

роботи лікаря з 

пацієнтом 

- зустріч 

пацієнта та 

супровід до 

лікаря 

ANOESES  

 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Української 

перемоги, 23 

+380 (63) 

281-01-80 

(Єгор) 

Конфекціонер-

менеджер із 

закупівлі 

фурнітури для 

одягу 

10:00-19:00 

постійна 

зайнятість 

15000грн -досвід роботи с 

фурнітурою, 

тканинами; 

- Уміння 

домовлятися; 

- Уміння швидко 

приймати рішення; 

- Багатозадачність, 

фурнітуру потрібно 

замовляти за 

декількома 

напрямками: 

шкіряна фурнітура, 

текстильна та 

додаткові матеріали 

(для упаковки чи 

етикеток); 

Пошук 

виробників 

фурнітури (за 

кордоном 

також); 

- Замовлення 

тканини та 

фурнітури у 

постійних 

постачальників; 

- Контроль 

залишків, 

ведення обліку у 

таблиці; 

- Запитувати 

зразки, тестувати 

на іржу тощо; 

- Заздалегідь 

продумувати 

потребу у 

фурнітурі для 

нових виробів; 

ТДВ « Івано-

Франківський 

хлібокомбінат» 

м.Івано-

Франківськ, 

С.Петлюри,1

7 

+380 (50) 

433-59-25 

(Наталя) 

Інженер з 

організації та 

нормування 

праці 

Основний 

п’ятиденний 

графік, 

постійна 

зайнятість 

Договірна Досвід роботи на 

даній посаді від 3 

років. 

- нормування 

праці 

- контролює 

ведення обліку 

робочого часу  

- разом з 

керівниками 

підрозділів 

розробляє 

графіки роботи 

та контролює 

відпрацювання 

планового 



балансу 

робочого часу. 

4ServiceGroup м.Івано-

Франківськ, 

+380 (96) 

315-64-71 

(Людмила) 

Таємний 

покупець 

Вільний, 

гнучкий, 

тимчасова 

зайнятість 

50-300 грн за 

1 завдання 

- вік 18+ 

- смартфон з 

функцією 

диктофоном і 

фотокамери 

- доступ до 

інтернету 

Відвідувати різні 

заклади 

(магазини, 

аптеки, банки, 

АЗС тощо) з 

метою перевірки 

якості 

обслуговування 

ПП Нещадим м.Івано-

Франківськ, 

+380 (93) 

486-29-05 

(Іван) 

Адміністратор 

сайту 

Гнучкий 

графік/7 годин 

в день 

постійна 

зайнятість 

 

8000-

12000грн 

- вік від 18 років; 

- вміння працювати 

з ПК та у браузері; 

- приділяти роботі 

не менше 6 годин на 

день; 

- комунікабельність; 

- відповідальність; 

- наявність власного 

ноутбука 

(вітається); 

- знання англійської 

(вітається); 

Шукаємо на 

роботу 

співробітників, 

які 

займатимуться 

розкруткою 

іноземних 

сайтів: вести 

красиво 

сторінку, 

розсилати листи 

та інвайти, 

спілкуватися з 

клієнтами на 

сайті. 

АТ 

"Прикарпаттяобленер

го"  

 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Інженер по 

роботі з 

ринком ее 

ПН-ЧТ 8:00—

17:15, ПТ 

8:00—16:00. 

постійна 

зайнятість 

 

15700 грн на 

руки після 

випробувальн

ого періоду 

Освіта вища 

енергетичного 

напрямку 

(економічна); 

Досвідчений 

користувач: MS 

Office Exсel, Word. 

Досвід роботи на 

інженерній посаді в 

енергетичній сфері. 

Досвід роботи на 

сегментах нового 

ринку (бажано). 

Закупівля 

електроенергії 

для компенсації 

ТВЕ; 

Супровід 

(укладання 

договорів); 

Розрахунок 

вартості 

електроенергії. 

Кіоск швидкого 

харчування – 

ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ 

ФАСТ - ФУД - 

ZENYK-VARENYK 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. Польова 

+380 (68) 

909-09-00 

(Оксана) 

Кухар-

продавець 

Графік 

позмінний :  

2/2 та 3/3 

постійна 

зайнятість 

 

400-500 

грн./день 

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. 



Шеф клуб м.Івано-

Франківськ, 

Чорновола, 

67 

+380 (97) 

844-59-21 

(Мар’яна) 

Офіціант Позмінний 

графік, 

постійна 

зайнятість 

310+3% Якщо ти 

комунікабельний, 

пунктуальний, 

цілеспрямований, 

ввічливий, з 

досвідом роботи і 

тобі вже є 18 років. 

То ми шукаємо саме 

тебе. 

Обслуговування 

гостей 

ФОП Федик м.Івано-

Франківськ, 

Левинського, 

 1а 

+380 (98) 

501-33-61 

(Станіслав) 

Працівник на 

виробництво 

напівфабрикаті

в 

8:00-17:00 

постійна 

зайнятість 

Згідно 

результатів 

співбесіди 

Кулінарні вміння, 

здатність навчатись, 

бажання працювати, 

охайність 

Виробництво 

напівфабрикатів 

ANOESES м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Української 

перемоги, 23 

+380 (63) 

281-01-80 

(Єгор) 

Швачка-

кравець 

(текстиль, 

трикотаж) 

5\2  

09:00-18:00 

Тимчасова 

зайнятість 

 

від виробітку Робота з тонкими 

трикотажними та 

текстильними 

тканинами (сітка, 

біфлекс, органза) 

Знання обладнання 

(оверлок, 

розпошиття, зигзаг, 

прямострочка); 

Увага до деталей; 

Акуратність; 

Бажання вчитися та 

пробувати щось 

нове; 

Крій деталей; 

Пошиття 

виробів; 

Установка 

фурнітури 

(блискавки, 

кнопки, гачки); 

АТ 

"Прикарпаттяобленер

го" 

смт. Лисець 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна ) 

ЕЛЕКТРО-

МОНТЕР 

ПН-ЧТ 8.00-

17:15,  

ПТ 8.00-16:00;  
постійна 

зайнятість 

11000 – 13250 

грн на руки, 

залежно від 

розряду; 

Професійно-

технічна освіта; 

Досвід роботи 

електромонтером з 

експлуатації РМ не 

менше 1 року. 

Виконання робіт 

з технічного 

обслуговування, 

капітального 

ремонту, 

реконструкції та 

будівництва 

повітряних ліній, 

аварійно-

відновлювальни

х робіт згідно 

технологічних 

карт, проекту 

проведення робіт 

та в межах 

кваліфікаційної 

групи 

Stylus м.Івано-

Франківськ, 

Гетьмана 

Мазепи 

+380 (96) 

326-97-28 

(Катерина) 

Оператор call 

centre 

Графік 

плаваючий  

5\2, 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; 

- работа з 1С 



PROSTOR м.Івано-

Франківськ, 
вул. Мазепи, 

168 (р-н 

БАМ) 

+380 (67) 

563-27-58 

(Анастасія) 

 

Продавець-

консультант 

10:00-19:00 

постійна 

зайнятість 

ставка+КРІ -комунікабельність, 

здатність швидко 

навчатись, грамотна 

мова; 

-тактовність, 

пунктуальність, 

відповідальність; 

-робота в команді та 

на результат; 

-офіційне 

працевлаштування 

-консультація 

покупців щодо 

товарів та акцій; 

-викладка товару 

згідно з 

існуючими 

стандартами; 

-обслуговування 

покупців на касі 

(навчаємо); 

-участь в 

проведенні 

інвентаризацій; 

-усмішка та 

гарний настрій ;) 

blago developer м.Івано-

Франківськ, 

Коновальця 

35 

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Бригада 

штукатурів 

З понеділка по 

п'ятницю 

постійна 

зайнятість 

 

Договірна - досвід роботи 

цементно-піщаною 

сумішшю; 

- відповідальність, 

працьовитість. 

якісне 

здійснення 

штукатурних 

робіт на 

будівельному 

майданчику. 

Green Bar & Resto м.Івано-

Франківськ, 

Слобідська 

26 

+380 (96) 

150-19-17 

(Христина) 

Офіціант З 10:00/21:00 

постійна 

зайнятість 

 

400 грн/вдень - комунікабельність, 

грамотна мова, 

- тактовність, 

пунктуальність, 

- відповідальність, 

- робота в команді 

Обслуговування 

гостей 

Територія MIN м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Дністровська 

26 

+380 (63) 

375-03-72 

(Надія) 

Керуючий 

магазином 

8:30-19:00 

постійна 

зайнятість 

12 000-

15 000грн 

- Досвід роботи у 

сфері роздрібної 

торгівлі 

непродовольчої 

групи товарів від 1 

року. 

- Досвід 

планування, 

керівництва 

персоналом, 

управління 

продажами та 

аналізу ключових 

показників. 

- Організованість, 

працьовитість та 

ініціативність. 

- Організація 

ефективної 

роботи магазину, 

забезпечення 

високого рівня 

сервісу. 

-Управління 

співробітниками 

магазину 

(допомога в 

навчанні, 

мотивація, 

контроль), 

створення та 

формування 

ефективної і 

згуртованої 

торгової 

команди. 

- Організація 

обліку товару, 

контроль 

наявності 

необхідного 

асортименту. 

- Дотримання 

правил і 

стандартів 

мерчендайзингу 

магазину, 

оформлення 

вітрин. 



- Документообіг 

та звітність. 

- Рішення 

організаційно-

технічних і 

господарсько-

адміністративни

х питань. 

- Комунікація з 

центральним 

офісом і 

адміністрацією 

ТЦ. 

Кухня bakery м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Левинського 

1а 

+380 (95) 

844-74-78 

(Михайло 

Олегович) 

Експедитор з 

власним авто 

6/1  

9:00 - 15:00 

постійна 

зайнятість 

 

Договірна Комунікабельність,

охайність, вчасно 

доставляти товар у 

місця продажу, 

ввічливість,бажання 

працювати та 

заробляти 

Логістичні 

поставки товару 

АТ 

"Прикарпаттяобленер

го" 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Інженер з 

кошторисної 

роботи 

(декретне 

місце) 

ПН-ЧТ 8:00—

17:15, ПТ 

8:00—16:00; 

Тимчасова 

зайнятість 

15 400 грн на 

руки після 

випробувальн

ого періоду. 

Освіта вища 

енергетичного 

напрямку; 

Досвід бажаний у 

сфері енергетики; 

Досвідчений 

користувач: MS 

Office Exсel, Word. 

Приймання актів 

виконаних робіт 

(АВР) з 

стандартного та 

нестандартного 

приєднання від 

підрядних 

організацій, 

проведення в 

SAP R3; 

Ведення реєстрів 

по АВР, 

підготовка та 

подання на 

підпис АВР, 

контроль за 

обігом АВР, які 

подані на підпис, 

здача їх в 

бухгалтерію. 

АТ 

"Прикарпаттяобленер

го" 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Інженер 

інвестиційної 

політики 

відділу 

економічного 

аналізу 

ПН-ЧТ  

8:00—17:15, 

ПТ 8:00—

16:00; 

постійна 

зайнятість 

 

11 200 грн на 

руки після 

випробувальн

ого періоду 

Освіта вища 

технічного 

напрямку; 

Досвід роботи на 

посаді інженера в 

енергетичній галузі; 

Знання 

персонального 

комп’ютера на рівні 

середнього 

користувача; 

Вміння читати та 

розуміти схеми 

електропостачання; 

Аналітичні 

здібності, уважність 

та 

сконцентрованість. 

Верифікація 

звітних даних за 

формою № 11-

НКРЕКП «Звіт 

щодо надійності 

електропостачан

ня»; 

Проведення 

розрахунків та 

аналізу 

показників 

моніторингу 

електропостачан

ня; 

Формування 

інформації щодо 

виконання 

індексів 

середньої 

тривалості 

довгих перерв в 



електропостачан

ні та 

розрахункового 

обсягу 

недовідпущеної 

електроенергії. 

АТ 

"Прикарпаттяобленер

го" 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Контролер 

енергонагляду 

Восьмигодинн

ий робочий 

день. 

6300 грн. Бажано житель м.І-

Ф, який добре знає 

місто; 

Хороший фізичний 

стан, вміння 

спілкуватись, 

стресостійкість. 

Зняття 

показників 

лічильників у 

споживачів; 

Рознесення 

рахунків на 

оплату та 

попереджень про 

відключення. 

будівельна компанія м. Івано-

Франківськ, 

вул. Сахарова 

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Машиніст 

баштового 

крана 

(крановий) на 

LIEBHERR 

з понеділка по 

п'ятницю, 9-10 

робочих годин 

120 грн/год - досвід роботи від 

5-ти років; 

- уважність, 

точність; 

- бажання 

працювати та 

заробляти; 

- лояльність. 

- обслуговування 

будівельного 

майданчика 

АТ 

"Прикарпаттяобленер

го" 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Електромонтер 

з випро-бувань 

та вимірювань 

(тимчасова 

посада) 

ПН-ЧТ 8.00-

17.15, ПТ 8.00-

16.00 

Тимчасова 

зайнятість 

12200 – 13800 

грн на руки, 

залежно від 

розряду. 

Професійно-

технічна освіта. 

Стаж роботи 

електромонтером з 

випробувань та 

вимірювань не 

менше 1-го року. 

Випробування та 

виміри на 

електрообладнан

ні напругою до 

110 кВ. 

Технічне 

обслуговування 

та ремонт 

обладнання. 

Салон краси м. Івано-

Франківськ, 

вул.Незалежн

ості 

+380 (50) 

573-96-19 

(Ольга) 

Майстер 

манікюру 

Графік 

вільний, 

 постійна 

зайнятість 

% Професіоналізм Манікюр,педикю

р 

Освітній заклад-

Дитячий Клуб Тедді 

м. Івано-

Франківськ, 

Південний 

Бульвар, 21 

+380 (68) 

907-55-61 

(Людмила) 

Вихователь 09.00-16.00 

постійна 

зайнятість 

 

7000грн - бажання 

працювати; 

- педагогічна освіта; 

- відповідальність; 

- пунктуальність; 

- знання англійської 

мови; 

- любов до дітей. 

-Виховання та 

навчання дітей ; 

- підготовка та 

проведення 

інтегрованих 

занять; 

- організація  

тематичних свят; 

- створення 

сприятливої 

безконфліктної 

атмосфери між 

дітками. 

MANGAL TIME'S м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Петлюри, 8 

+380 (95) 

900-57-75 

(Наталя) 

Пекар 08.00-21.00 

постійна 

зайнятість 

Договірна Акуратна, 

відповідальна, 

знавець своєї справи 

Випікання хліба 



Пивоварня Панське м.Івано-

Франківськ, 

вул. Отця 

Блавацького, 

2 

+380 (66) 

600-60-20 

(Анастасія) 

Менеджер з 

продажу 

Робота в офісі 

з понеділка-

п'ятницю з 

9:00—17:00 

постійна 

зайнятість 

 

8000 грн Уміння та бажання 

працювати, 

цілеспрямованість, 

навики роботи в 

команді. 

Впевнене володіння 

ПК (MS 

Office,Internet,1C). 

Комунікабельність, 

відповідальність, 

робота на результат. 

Робота в 1С -

буде перевагою. 

Збір та 

формування 

замовлень. 

Підтримка та 

розвиток 

клієнтської бази  

Контроль та 

дотримання 

договірних умов. 

Ведення 

залишків товарів 

в 1С 

Prostir.coffee м.Івано-

Франківськ, 

вул. Гетьмана 

Мазепи, 164 

+380 (73) 

171-77-70 

(Костянтин) 

Бариста 3/3  

з 8:00 — 20:00 

постійна 

зайнятість 

 

8.000-10.000 

грн 

 

Бути позитивним, 

всміхненим та 

готовим працювати 

з великою кількістю 

людей 

Бути стресостійким, 

адже в день ми 

обслуговуємо 100 

— 200 людей з 

різним настроєм і 

характером. 

Приходити на 

роботу вчасно. 

Вміло розмовляти 

українською мовою 

Вік від 18-ти років 

(через 2 місяці буде 

18 — не підходить) 

Обслуговування 

клієнтів 

Beauty Party м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Коновальця 

100 ТЦ White 

+380 (97) 

357-74-61 

(Євгенія) 

Майстер 

манікюру 

9:00-19:00 

постійна 

зайнятість 

 

Від 8000грн -чистий комбі 

-нарощення нігтів 

-робота з полігелем 

Манікюр, 

педикюр (не 

обов’язково) 

Є 2 вакансії на 

повну та не 

повну зайнятість 

IT STEP Ivano-

Frankivsk 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Л.Гузара, 49 

+380 (67) 

699-57-76 

(Мар'яна) 

Маркетолог П'ятиденний 

робочий 

тиждень, 
постійна 

зайнятість 

 

За 

домовленістю 

- Досвід роботи в 

сфері SMM; 

- вища освіта; 

- успішний досвід 

планування та 

реалізації SMM-

кампаній в 

Інтернеті; 

- грамотна письмова 

і усна мова; 

- самостійність в 

роботі, готовність 

нести 

відповідальність за 

результат; 

- бажання розвивати 

свої професійні та 

особисті якості; 

- володіння ПК на 

рівні впевненого 

користувача 

(Photoshop і 

Illustrator). 

Організація і 

проведення 

заходів: Дні 

відкритих 

дверей, 

презентації, 

прес-

конференції; 

- написання: 

прес-релізів, 

пост-релізів, 

статей; 

- висвітлення 

життя Академії в 

соціальних 

мережах 

Facebook, 

Instagram: фото-

контент, тексти 

постів, рекламні 

тексту; 

- розміщення та 

актуалізація 



- досвід роботи з 

системами 

контекстної 

реклами (Google 

AdWords) і 

Facebook Ads 

Manager буде в «+»; 

- робота в IT-

компаніях і / або 

освітніх проектах 

буде перевагою. 

інформації на 

освітніх 

порталах: trn.ua, 

education.ua, 

osvita.ua, 

vstup.info, 

abiturients.info і 

ін; 

- виправлення, 

узгодження, 

робота з 

підрядниками з 

виготовлення 

поліграфії. 

Кавоварка м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Незалежності

,25 

+380 (68) 

727-96-12 

(Михайло 

Іванович) 

Касир Позмінний 

графік,  

постійна 

зайнятість 

600 +% Чесність 

стресостійкість 

комунікабельність 

привітність 

охайність 

бажання працювати 

Працювати з 

касовим 

апаратом 

Blago developer м.Івано-

Франківськ, 

Коновальця 

35 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Електрик-

енергетик 

З понеділка по 

п’ятницю, 

повна 

зайнятість 

 

13000-

15000грн 

- Профільна 

середньо-спеціальна 

або вища освіта. 

- Мінімум 3-тя 

група допуску з 

електробезпеки 

- Активність та 

бажання працювати 

- Досвід роботи 

- Забезпечення 

безперебійної 

роботи на 

будівельному 

майданчику. 

ANOESES м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Української 

Перемоги, 23 

+380 (63) 

281-01-80 

(Єгор) 

Кур'єр -

упаковщик 

15:00-18:00; 

 5-2 

тимчасова 

зайнятість 

 

5000 грн + 

компенсація 

пального; 

- Наявність авто; - Упаковка 

коробок для 

відправки; 

- транспорту-

вання посилок 

до Нової пошти 

Харчосмакова 

фабрика міста Івано-

Франківська 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Крайківськог

о, 1 

+380 (67) 

280-67-38 

(Ольга ) 

Менеджер по 

продажу 

08.00 до 17.30 

постійна 

зайнятість 

 

від 6000 грн 

+ (%) 

досвід роботи 

бажано в торгівлі 

від 1 року та 

навички продажів 

будуть перевагою 

бажання працювати 

на результат 

приємний зовнішній 

вигляд та голос 

Приймання та 

обробка вхідних 

дзвінків; 

Підтримка 

існуючих 

клієнтів; 

Підтримка 

менеджерів з 

продажів; 

Обробка 

замовлень; 

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