
Перелік вакансій станом на 18.05.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

FRANKOF фабрика 

м'яких меблів 

м. Івано-

Франківськ, 

+380 (67) 

141-55-05 

(Тетяна) 

Менеджер, 

спеціаліст з 

постачання 

(відділ 

закупівлі) 

пн-пт   

08:00-17:00, 

постійна 

зайнятість 

за 

результатами 

співбесіди 

- досвід роботи у 

сфері постачанням 

сировини та/або 

готової продукції на 

виробництві; 

- досвід роботи з 

документами: 

договори, 

формування 

специфікацій та 

комерційних 

пропозицій; 

- вміння працювати 

в режимі 

багатозадачності, 

стресостійкість; 

- вміння 

вибудовувати 

довготривалі 

стосунки з 

партнерами, 

колективом, 

постачальниками; 

- вміння аналізувати 

великі об'єми 

інформації та 

уважність до 

деталей; 

- володіння ПК на 

рівні досвідченого 

користувача (знання 

1С обов’язково); 

- відповідальність, 

чесність, робота на 

результат. 

- дотримання 

стандартів та 

інструкцій 

роботи відділу 

(стандарти 

зберігання 

сировини та 

готової 

продукції, 

роботи з 

рекламаціями, 

поверненням 

сировини 

постачальнику, 

дій у випадку 

затримок у 

поставці 

сировини); 

- співпраця з 

існуючими, 

пошук, аналіз та 

укладання угод 

із новими 

постачальникам

и; 

аналіз, контроль 

та своєчасне 

поповнення 

складських 

залишків; 

- організація та 

контроль 

правильної 

закупки та 

зберігання 

сировини, 

виконання 

графіків 

постачання та 

своєчасна 

доставка до 

виробництва; 

- контроль 

розрахунків з 

постачальникам

и. 

Компанія Івано-

Франківськ, 

вул. 

Сеченова, 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Доглядальник 

за об'єктами 

благоустрою 

з пн.-пт., 

постійна 

зайнятість 

10000 грн енергійність; 

- бажання 

працювати; 

- розуміння 

специфіки догляду 

рослин; 

- вміння працювати 

з інструментом. 

поливати 

рослини; 

- косити траву; 

- слідкувати за 

чистотою 

бруківки. 



Ресторан "Перша 

Грильова Гільдія" 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Чорновола 

14,  +380 (93) 

254-54-70 

(Адміністрат

ор) 

Кухар 

універсал 

4/2, постійна 

зайнятість 

10000-16000 

грн 

Знання холодного 

та гарячого процесів 

Приготування та 

видача страв 

blago developer м.Івано-

Франківськ 

Менеджер з 

продажу 

нерухомості 

повний, 

постійна 

зайнятість 

договірна - Обов‘язково 

досвід роботи 

менеджером з 

продажу 

нерухомості! 

- Знання методів та 

технологій продажу. 

-  Розуміння 

особливостей різних 

видів будівництва. 

- Відповідальність, 

цілеспрямованість 

та націленість на 

результат. 

Продаж 

первинної 

нерухомості. 

Дитячий 

розважальний центр 

«ЧУБІ-БУМ» 

вул. 

Південний 

бульвар, 36 

(м.Івано-

Франківськ), 

+380 (67) 

230-09-89 

(Тетяна) 

Адміністратор 

ресторану, 

піцерії 

3 робочих/3 

вихідних; з 

09:00 до 

21:30, 

постійна 

зайнятість 

12 750 –

 14 750 грн 

(за 15 змін) 

Стресостійкі, 

неконфліктні, 

комунікабельні 

жінки 24−35 років 

не студенти з 

досвідом роботи в 

ресторані 

адміністратором та 

офіціантом 

Робота із 

гостями закладу; 

Прийом 

бенкетів, 

оформлення та 

організація 

Організація 

роботи 

персоналу: 

офіціантів, 

прибиральниць, 

барменів 

Навчання 

персоналу, 

адаптація, 

прийом 

екзаменів 

Складання та 

контроль 

графіків виходу 

працівників 

Слідкування за 

дотриманням 

санітарних нормі 

гігієни, безпеки 

харчування, 

стандартів 

обслуговування 

замовлення госп. 

матеріалів і їх 

прийом 

слідкування за 

стоп листом 

розподіл 

обов’язків між 

усіма 

співробітниками; 

проведення 

навчання для 

нових 

працівників, 



забезпечення 

комфортних 

умов адаптації 

нових 

працівників; 

проведення 

інвентаризації 

посуду 

касова звітність, 

робота з 1-с 

перегляд резюме 

та відбір 

кандидатур 

залагодження 

конфліктів з 

відвідувачами 

звітність 

ТОВ "Харчосмакова 

фабрика міста Івано-

Франківськ" 

вул. 

Крайківськог

о, 1,  

+380 (67) 

280-67-38 

(Ольга) 

пекар з 8.00 до 

18.30 год, 

постійна 

зайнятість 

договірна Шукаємо пекаря , з 

досвідом роботи. 

-випікання 

печива;  

- дотримуватись 

тех.карт; 

- чистота та 

охайність; 

- санітарні 

норми; 

- знання 

обладнання; 

- командна 

робота 

ТОВ "Харчосмакова 

фабрика міста Івано-

Франківськ" 

вул. 

Крайківськог

о, 1, +380 (66) 

801-32-29 

(Леся) 

продавець 

квасу 

8.00-20.00, 

тимчасова 

зайнятість 

договірна Охайність, бажання 

працювати, 

ввічливість 

Продаж квасу 

ANOESES вул. 

Української 

Перемоги 23, 

+380 (63) 

281-01-80 

(Єгор) 

спеціаліст із 

закупівлі 

фурнітури та 

тканин 

гнучкий за 

результатами 

співбесіди 

- Досвід роботи з 

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 



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. 

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 

Єзупільськог

о напрямку та 

м. Івано-

від виробітку • уважність та 

скрупульозність при 

розрахунках; 

• відповідальне 

ставлення до 

роботи; 

• швидкий темп в 

роботі; 

• адаптивність; 

• здатність швидко 

• формування 

міксу спецій 

згідно 

рецептури; 

• вивчення 

рецептури; 

• розрахунок 

калькуляцій; 

• зважування 

спецій; 



Франківськ, 

постійна 

зайнятість 

навчатись; 

• досвід роботи з 

калькуляціями 

(наприклад, на 

кухні) буде 

перевагою. 

• замовлення 

спецій; 

• участь у ревізії; 

• робота з 

постачальникам

и. 

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; 

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. 

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 конструкції 

та побудови лекал; 

пошив виробів зі 

шкіри; 

розробка 

технології 

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. 

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

 

https://t.me/IF_job

