
Перелік вакансій станом на 16.05.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

"Хлібосольний" м. Івано-

Франківськ, 

+380 (63) 

057-76-97 

(Христина) 

Кухар гарячого 

процесу 

3/3 з 09:00 по 

21:00(21:30), 

постійна 

зайнятість 

650-800 грн 

за зміну 

- Досвід роботи 

від 2-х років. 

- Відповідальність, 

стресостійкість, 

акуратність 

- Приготування 

продуктів  до 

роботи. 

- Приготування 

страв згідно 

технологічних 

карт. 

- Контроль 

термінів і умов 

зберігання 

продукції. 

- Дотримання 

чистоти на 

робочому місці 

Продуктовий магазин  Івано-

Франківськ, 

Пасічна,  

+380 (97) 

175-94-64 

(Анна) 

Піцейола 2/2 або 3/3, 

постійна 

зайнятість 

10000-14000 

грн 

Активність. 

Комунікабельність

. 

Працьовитість. 

Готувати піцу. 

Слідкувати за 

чистотою. 

ЕСПО-Транс м. Івано-

Франківськ, 

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Машиніст 

ескаватора 

(гусеничний та 

колісний) 

Пн-Пт з 8:00 

до 18:00, 8:00-

17:00,  

постійна 

зайнятість 

висока; 

своєчасна 

виплата 

- досвід роботи від 

3-х років 

- бажання 

працювати 

- досвід роботи на 

будівництві 

Робота на 

будівництві 

ФОП Федик Н.Р. вул.Левинськ

ого 1а, +380 

(98) 501-33-

61 

(Станіслав) 

Бухгалтер-

операціоніст 

8:00-17:00, 

8:00-17:00, 

постійна 

зайнятість 

За 

домовленістю 

Знання 1с 8.3 

Відповідальність 

Ведення 

бухгалтерії 

Видання 

накладних 

Операційна 

діяльність 

АТ 

"Прикарпаттяобленер

го" 

Івано-

Франківськ, 

вулиця 

Індустріальна

, 34, +380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Бізнес-аналітик Пн-Чт 8.00-

17.15, Пт 8.00-

16.00, постійна 

зайнятість 

17 000 грн · 

На руки після 

випробувальн

ого періоду 

Повна вища освіта 

інформаційні 

технології. 

Досвід роботи 

бізнес-аналітиком. 

Відмінні знання 

Excel. 

Вміння писати 

технічні завдання. 

Вдосконалення та 

автоматизації 

процесів в 

програмних 

продуктах. 

Структурувати та 

систематизувати 

інформацію. 

Вміння працювати 

з великими 

обсягами 

інформації 

Розвиток 

функціоналу 

програмного 

продукту по 

документообігу 

компанії. 

Організація 

процесу 

інтеграції між 

програмним 

забезпеченням та 

програмами 

компанії. 

Внесення змін в 

налаштування 

програмного 

продукту. 

Розробка та 

написання 

технічних 

завдань та 

брифів для 



програмістів. 

Виконання 

заявок в Service 

Desk по 

технічній 

підтримці 

програмних 

продуктів 

документообігу. 

blago developer Івано-

Франківськ, 

Коновальця 

35, +380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Таргетолог пн - пт, з 09:00 

по 18:00, 

постійна 

зайнятість 

Договірна - мати досвід та 

вміти 

налаштовувати 

таргетовану 

рекламу в 

Facebook, Youtube 

та Instagram; 

- володіти 

аналітичними 

інструментами; 

- знати алгоритми 

налаштування 

онлайн-кампаній ; 

- мати досвід 

роботи з CRM-

системами; 

- вміти 

вибудовувати 

ефективну 

воронку продажів 

та підвищувати 

конверсію; 

- постійно 

навчатися та 

розвиватися. 

- здійснювати 

аналіз та підбір 

цільової 

аудиторії; 

- складати звіти з 

проведених 

рекламних 

кампаній і 

готувати 

рекомендації для 

подальшого 

розвитку; 

- здійснювати 

первинні 

налаштування, 

управління і 

подальшу 

підтримку 

таргетованої 

реклами; 

- планувати і 

реалізовувати 

план заходів; 

- здійснювати 

оптимізацію 

рекламних 

кампаній; 

ТМ Рибак 

с. Ямниця, 

вул. Галицька 

2Г, +380 (96) 

933-59-03 

(Ірина) 

Водій 

штабелера 

7:30-17:00, 

постійна 

зайнятість 

500грн/день 

  

- наявність досвіду 

роботи 

обов'язково; 

- наявність 

посвідчення - буде 

перевагою 

- робота на 

складському 

штабелері 

(вилочному 

погружчику  

Rich Truck). 

Заготівельник 

на склад спецій 

(робота на 

виробництві) 

 6:00 - 15:00  

*зранку 

можливий 

довіз 

працівника 

транспортом 

компанії з 

Єзупільського 

напрямку та м. 

Івано-

Франківськ, 

постійна 

зайнятість 

від виробітку • уважність та 

скрупульозність 

при розрахунках; 

• відповідальне 

ставлення до 

роботи; 

• швидкий темп в 

роботі; 

• адаптивність; 

• здатність швидко 

навчатись; 

• досвід роботи з 

калькуляціями 

(наприклад, на 

кухні) буде 

перевагою. 

• формування 

міксу спецій 

згідно 

рецептури; 

• вивчення 

рецептури; 

• розрахунок 

калькуляцій; 

• зважування 

спецій; 

• замовлення 

спецій; 

• участь у ревізії; 

• робота з 

постачальникам

и. 



ФОП Федик Н.Р. Левинського 

1а, +380 (98) 

501-33-61 

(Станіслав) 

Продавець Позмінний, 

постійна 

зайнятість 

По 

домовленості 

Досвід роботи, без 

шкідливих звичок 

Продавати 

продукцію 

Ведення каси 

Прийом, 

замовлення 

товару 

Освітній заклад- 

Дитячий Клуб Тедді 

Південний 

Бульвар, 21, 

+380 (98) 

963-88-52 

(Людмила) 

Вихователь 9.00 -16.00, 

постійна 

зайнятість 

7000 грн - 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; 

Кавоварка вул. 

Чорновола 

67,  

+380 (97) 

152-49-07 

(Ігор) 

 

 

 

 

 

+380 (68) 

727-96-12 

(Михайло 

Іванович) 

Кухар гарячого 

процесу. 

 

 

Прибиральниця 

 

 

 

 

 

Помічник 

баристи 

3/3, постійна 

зайнятість. 

 

 

3/3   

 8:00-17:00,  

сб нд - 8:00-

20:00, постійна 

зайнятість 

 

позмінний 

графік роботи, 

постійна 

зайнятість 

 

620 грн/день. 

 

 

 

430 грн/день, 

Сб- Нд   

573грн 

 

 

 

Договірна 

бажання 

працювати 

 

 

 

бажання 

працювати 

 

 

 

 

 

-

комунікабельність  

- ввічливість 

- пунктуальність 

Приготування 

страв згідно з 

технологічними 

картами. 

Прибирання. 

 

 

 

 

 

 

Всі деталі по 

номеру телефону 

"Фран - Стоп" вул. вул. В. 

Чорновола 

75А, 

+380 (96) 

740-27-40 

(Марія) 

 

Бариста-

продавець; 

працівник 

друку, копії 

Понеділок - 

п'ятниця     

Позмінна 

робота: 1зміна: 

7.30-15.30; 

2зміна: 8.00 - 

18.00, постійна 

зайнятість 

 

50 грн/год - знання та досвід 

роботи з ПК 

обов'язково; 

- привітність та 

охайність; 

- без шкідливих 

звичок 

-  робота з ПК;  

- ксероко-

піювання; 

-  продаж; 

-  робота з 

професійним 

кавовим 

апаратом 

ТОВ "ТД Ксенія" вул. 

Крайківськог

о, 1,  

+380 (67) 

280-67-38 

(Ольга) 

Торговий 

представник 

Повна 

зайнятість, 

постійна 

зайнятість 

за 

домовленістю 

- досвід роботи 

торговим 

представником від 

1-го року; 

- навик 

переговорів, 

вміння 

аналізувати свої 

показники. 

Надішліть Ваше 

резюме і ми з 

Вами 

зконтактуємось 

найближчим 

часом!  

 

olua.3007@gmail.c

om  

Здійснити 

продаж 

продукції та 

виконати план 

продажів: 

Здійснити візити 

в торгову точку 

по маршруту; 

Виконати 

поставлені 

керівником 

фокусні 

завдання; 

Залучити 

якомога більше 

клієнтів до 

співпраці з нами 

по наданій Вам 

mailto:olua.3007@gmail.com
mailto:olua.3007@gmail.com


території; 

Проаналізувати 

конкурентів по 

цінах та по 

присутності 

товару в 

торговій точці; 

Робота з 

новинками та 

акціями. 

Проконтролюват

и дебіторську 

заборгованість 

(контроль 

повернення 

коштів з клієнтів 

по наданому їм 

відтермінуванні)

. 

Мерчендайзинг: 

викладка 

продукції на 

основних або 

додаткових 

місцях продаж, 

формувати 

корпоративний 

блок торгової 

марки. 

D.Istra м.Івано-

Франківськ 

+380 (99) 

446-65-52 

(Анастасія) 

Бухгалтер Віддалена 

робота , 

зайнятість 

декілька годин 

вдень (пн-пт 

10:00-18:00) 

Договірна - жінка чи чоловік 

від 20 років  

- досвід роботи 

бухгалтером 

обов'язковий 

- відповідальність 

- чесність 

Обговорюється 

при співбесіді 

ТОВ "Харчосмакова 

фабрика міста Івано-

Франківськ" 

вул. 

Крайківськог

о, 1,  

+380 (67) 

280-67-38 

(Ольга) 

Працівники  у 

виробничий 

цех (харчова 

промисловість) 

8.00-20.00, 

постійна 

зайнятість 

від виробітку - Бажання 

працювати, 

акуратність, 

дисциплінованість 

- Виконання 

роботи в умовах 

цеху 

Робота з 

виробничим 

обладнанням та 

інвентарем. 

ФОП вул. 

Галицька, 

41Б,  

+380 (98) 

976-77-39 

(Василь) 

Продавець-

консультант у 

магазин 

рукоділля 

Пн-птн з 9.00 

до 17.00, сб з 

9.00 до 15.00, 

постійна 

зайнятість 

від 7000 грн Комунікабельність

, ввічливість, 

клієнтоорієнтовніс

ть. Вміння 

працювати з 

людьми 

Допомога 

клієнтам у 

підборі багетних 

рам. 

Підбір бісеру до 

картин, сорочок 

"Близенько" м.Івано-

Франківськ,  

 +380 (97) 

959-14-94 

(Ольга) 

Пекар 2/2, постійна 

зайнятість 

Ставка + 

премії за 

результатами 

роботи  

Працьовитість 

Відповідальність 

Комунікабельність 

Привітність  

Охайність  

Фізична 

витривалість 

Енергійність  

Бажання 

навчатися 

Випікати 

асортимент 

продукції  

Підтримувати 

чистоту 

робочого місця 

Anoeses вул. Сахарова 

23, +380 (93) 

557-79-80 

(Вікторія) 

Швачка-

технолог-

конструктор 

10:00-19:00, 

постійна 

зайнятість 

залежить від 

досвіду і 

навичок 

освіта у напрямі 

легкої 

промисловості; 

знання 

пошив виробів зі 

шкіри; 

розробка 

технології 



конструкції та 

побудови лекал; 

пошиву не 

складних 

виробів з 

підкладкою та 

без; 

конструювання: 

на базі вихідних 

лекал 

розробляти 

пакет документів 

в котрий 

входять: крій 

підкладок, крой 

верху і додаткові 

матеріали. 

Сім‘я ресторанів 

«Лейбова гора» 

вул.Чорновол

а 67, +380 

(67) 327-67-

67 (Анастасія 

) 

Велокур‘єр позмінний, 

затверджується 

на співбесіді, 

повна 

зайнятість 

ставка+оплат

а за кількість 

доставок 

Вимоги: знання 

вулиць міста , 

наявність власного 

велосипеду 

доставка 

замовлень. 

Компанія надає 

харчування та 

своєчасну 

виплату 

заробітньої 

плати 

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

 

https://t.me/IF_job

