
Перелік вакансій станом на 12.07.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

7dreamsport м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Вовчинецька, 

225 

+380 (97) 

735-51-74 

(Діана) 

Аналітик Повна, 

постійна 

зайнятість 

10 000 –

 12 000 грн 

Високий рівень 

володіння 

програмами 

Microsoft Excel та 

1С; 

Аналітичне 

мислення, 

уважність та 

відповідальність; 

Вміння працювати з 

великим масивом 

числових даних; 

Дотримання 

дедлайнів, точність 

та порядок у роботі. 

Збір, обробка та 

аналіз 

інформації; 

Обробка та 

залиття 

замовлень 

клієнтів в 1С; 

Формування 

пропозицій та 

накладних в 

Excel; 

Правильне та 

точне внесення 

даних в базу 

асортименту; 

Актуалізація 

бази даних 

товарів; 

Аналіз даних та 

формування 

зведених 

таблиць та 

підготовка 

висновків; 

Створення ТТН. 

blago developer м.Івано-

Франківськ, 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Iнженер з 

нагляду за 

будiвництвом 

З понеділка по 

п'ятницю, 
постійна 

зайнятість 

 

Договірна - Вища будівельна 

освіта; 

- Досвід роботи з 

монолітно-

каркасним 

будівництвом; 

- Знання ДБН; 

- Бажання навчатися 

та розвиватися 

Перевірка якості 

виконаних робіт 

на будівельному 

майданчику, 

згідно 

Державних 

будівельних 

норм 

Перевірка актів 

виконаних робіт. 

Ваш ЛАВаш м.Івано-

Франківськ, 

вул.Січових 

Стрільців 18 

+380 (66) 

400-78-23 

(Юлія) 

Промоутер з10-00 до17-

00год. 

тимчасова 

зайнятість 

300грн/день Шукаємо творчу, 

активно - позитивну 

людину, яка любить 

комунікувати з 

людьми та 

привертати увагу до 

себе задля 

популяризації 

найсмачнішої 

пекарні в центрі 

міста у Івано-

Франківська 

Заохочувати 

людей до 

дегустації 

випічки 

Роздавати 

флаєри 

Активно 

комунікувати і 

консультувати 

відвідувачів в 

середині закладу 



YOKI м.Івано-

Франківськ,  

вул.Незалежн

ості, 3 

+380 (66) 

814-00-01 

(Анна) 

Кухар 

заготівельного 

цеху 

9:00 - 19:00год. 

постійна 

зайнятість 

 

 

погодинна 

оплата, 

залежить від 

кількості змін 

- бажано досвід 

роботи; 

- доглянутий 

зовнішній вигляд; 

- вміння працювати 

в команді; 

- відповідальність, 

акуратність, 

чистоплотність, 

швидкість; 

- наявність медичної 

книжки — 

обов’язкова 

приготування 

напівфабрикатів 

відповідно до 

технологічних 

карт; 

- приготування 

заготовок; 

контроль якості 

та розходу 

продуктів; 

- підтримка 

робочого місця в 

належному 

стані; 

- дотримуватися 

стандартів 

компанії; 

- дотримуватися 

правил та 

санітарних норм. 

ФОП м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Галицька, 41б 

+380 (95) 

945-70-87 

(Василь)  

Продавець-

консультант у 

магазин 

рукоділля 

Пн-пт 3 9.00 до 

17.00, сб з 9.00 

до 17.00год. 

постійна 

зайнятість 

 

350 грн/день Комунікабельність, 

ввічливість, 

клієнтоорієнтова-

ність.  Вміння 

працювати з 

людьми 

Допомога 

клієнтам у 

підборі багетних 

рам. 

Підбір бісеру до 

картин, сорочок. 

Beauty Party м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Коновальця 

White center 

+380 (97) 

357-74-61 

(Євгенія) 

Майстер 

манікюру/педи

кюру 

Узгоджується 

індивідуально, 

постійна 

зайнятість 

Від 8000грн -чистий комбі 

-нарощення нігтів 

-робота з полігелем 

Якісно 

виконувати свою 

роботу 

ПП "Альфа Енерго 

Груп" 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. Юності, 

62Б 

+380 (50) 

102-71-66 

valentynaprysi

azhniuk@gma

il.com 

Головний 

бухгалтер 

ПН-ЧТ 8:00—

17:15, ПТ 

8:00—

16:00год. 

постійна 

зайнятість 

 

За 

результатами 

співбесіди 

• Вища освіта (облік 

та аудит, економіка, 

фінанси);  

• Досвід роботи 

Головний 

бухгалтером, 

заступником 

головного 

бухгалтера (з 

досвідом 

формування 

податкової 

звітності) від 3 

років;  

• Знання 

податкового 

законодавства і 

вимог до податкової 

звітності;  

• Знання П(С)БО 

України, 

податкового 

законодавства 

України;  

• Знання версій 1с 

не нижче версій 8.2 

та/чи BAS   

• Перевагою буде 

• Організація та 

ведення 

бухгалтерського 

обліку згідно 

П(С)БО України 

з перспективою 

переходу на 

МСФЗ;  

• Організація та 

ведення 

податкового 

обліку згідно 

чинного 

законодавства;  

• Фінансова та 

статистична 

звітність;  

• Податкова 

звітність;  

• Налагодження 

управлінського 

обліку  

• Забезпечення 

потоку 

інформації, 

необхідної для 

управлінням 

підприємтсва  



знання МСФЗ, 

досвід 

трансформації  

МСФЗ;  

• Вміння працювати 

застосунками від 

Google, Microsoft  

• Готовність до 

впровадження 

нових облікових 

систем;  

• Перевагою буде 

досвід з 

впровадження 

автоматизації 

обліку;  

• Перевагою буде 

досвід проходження 

аудитів та/чи 

податкових 

перевірок. 

• Розробка та 

впровадження 

облікової 

політики та 

методологій;  

• Своєчасне 

реагування на 

зміни у 

законодавчій 

базі та взаємодія 

з 

контролюючими 

органами;  

• Формування і 

управління 

командою. 

Ательє по ремонту 

одягу 

м.Івано-

Франківськ, 

Тополина,2 

+380 (95) 

035-46-61 

(Світлана) 

Кравчиня З 10.00  до 

19.00год. 

постійна 

зайнятість 

Від виробітку Бажання працювати Стаж від  1 року 

ТМ "Рибак" с. Ямниця, 

вул. Галицька 

2 Г, 

+380 (95) 

147-48-71 

(Тетяна 

Василівна) 

Менеджер з 

прийому 

замовлень 

з пн по пт з 

10:00 до 17:30; 

в сб до 14.00; 

один раз на 

місяць 

чергування в 

неділю;, 

постійна 

зайнятість 

9 000 грн + 

бонус 

Клієнтоорієнтова-

ність, грамотна 

вимова, вміння 

працювати з 

людьми; 

знання комп’ютера 

на рівні 

досвідченого 

користувача (MS 

Word, Excel); 

досвід роботи в 1С 

вітається; 

вільне володіння 

українською мовою; 

пунктуальність, 

уважність, 

організованість. 

обдзвін існуючої 

бази клієнтів; 

робота з 

поверненнями; 

опрацювання 

замовлень 

власної торгової 

мережі; 

формування 

маршрутів згідно 

створених 

замовлень; 

допомога 

клієнтам у 

вирішенні 

питань. 

Маркінформ м.Івано-

Франківськ, 

+380 (93) 

156-64-75 

(Дарія) 

Мерчендайзер Вільний 

графік, 

постійна 

зайнятість 

1100грн Без вимог Викладка товару 

Артур Бернс м.Івано-

Франківськ, 

Бельведерськ

а,10 

+380 (68) 

412-15-61 

(Артур) 

Бармен Позмінний 

графік,  

постійна 

зайнятість 

500грн+% Досвід роботи 

Вміння працювати в 

колективі 

Приготування 

алкогольних 

напоїв 



Ваш ЛАВаш м.Івано-

Франківськ, 

Січових 

Стрільців,18 

+380 (66) 

400-78-23 

(Юлія) 

Лавашник/помі

чник пекаря 

2/2, 

Тимчасова 

зайнятість 

620 та 420 

грн/зміна 

Ця робота для тебе, 

якщо: 

- в твоїх руках 

створюються 

найсмачніші 

булочки  

- ти педантична, 

чесна, охайна і 

відповідальна 

людина  

- вмієш замішувати 

листкове, 

дріжджове, здобне 

тісто, виготовляти 

лаваші і піци  

Мережа 

пекарень «Ваш 

ЛАВаш» 

запрошуэ в свою 

дружню команду 

лавашника/поміч

ника пекаря 

Агентство "Family" м.Івано-

Франківськ,  
Ґрюнвальдськ

а,14а 

+380 (95) 

037-46-98 

(Станіслав) 

Оператор чату Гнучкий 

графік,  

постійна 

зайнятість 

від 300$ Наявність 

/ПК/ноутбука 

(вітається), але не 

обов'язково 

Включення у 

робочий процес 

Прагнення високого 

доходу 

Знання англійської 

мови на базовому 

рівні (можна з 

перекладачем) 

Відповідальність 

Посидючість 

Ведення 

кореспонденцї, 

листування у 

чаті. 

Навчання та 

підтримка 24/7 

Гнучкий 6-ти 

годинний графік 

роботи 5/2, 

можливість 

вибору зміни 

Середній дохід 

від 300 $ на 

місяць 

Своєчасні 

виплати 

Рівень Вашого 

доходу залежить 

від кількості 

робочих годин та 

якості розуміння 

робочого 

процесу. 

ФОП Арсен Дмитрук м.Івано-

Франківськ, 
Січових 

Стрільців,13 

+380 (98) 

908-26-88 

(Максим) 

Mobile Full 

stack 

розробник 

Вільний 

графік, 

тимчасова 

зайнятість 

По 

домовленості 

Бути в Івано-

Франківську. Робота 

вдома, але при 

потребі виходити на 

зв‘язок. 

Розробка 

мобільного 

додатку чи 

компонентів. 

Детальніше 

розкаже наш 

програміст. 

Babble_Chak м.Івано-

Франківськ,  

Стометрівка, 

+380 (93) 

750-02-64 

(Дмитро) 

Продавець 

солодощів 

10-22год., 
постійна 

зайнятість 

500-700 

грн/день 
Потрібні тільки 

хлопці,  високі 

- продавати, 

спілкуватися  

- слідкувати за 

вітриною  

- не брехати  

- слідкувати за 

чистотою  

- закривати та 

відкривати точку 

Бетонний Завод м.Івано-

Франківськ, 

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Помічника 

оператора на 

бетонозмішува

льний вузол 

з Пн по Пт, з 

9:00 до 18:00, 

постійна 

зайнятість 

За 

результатами 

співбесіди 

1. Знання принципу 

роботи та порядок 

функціонування 

автоматизованої 

системи управління 

роботою 

бетонозмішувальної 

установки. 

2. Відповідальність. 

Допомога опера-

тору в управлін-

ні процесом 

перемішування 

компонентів для 

приготування 

бетонної суміші 

в бетонозмі-

шувальної 



3. Бажання 

навчатися новому. 

установці в 

автоматизованом

у режимі 

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 

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

https://t.me/IF_job

