
Перелік вакансій станом на 18.07.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

Інші Озеро м.Івано-

Франківськ, 

Саєвича, 5а 

+380 (95) 

700-47-21 

(Юліана) 

Бариста 3/3 

постійна 

зайнятість 

 

 

600грн/день Досвід роботи від 1 

року. 

Комунікабельність, 

охайний зовнішній 

вигляд, 

відповідальність, 

працелюбність та 

бажання 

розвиватися разом з 

нами. 

Готувати смачну 

каву та авторські 

прохолодні 

напої. 

Пропонувати 

гостям випічку, 

сендвічі та інші 

товари з 

асортименту. 

Підтримувати 

чистоту на 

робочому місці. 

blago developer м.Івано-

Франківськ, 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Бухгалтер по 

матеріалах 

з понеділка по 

п'ятницю, з 9 

по 18 

постійна 

зайнятість 

 

 

Договірна - Досвід роботи на 

аналогічній посаді 

від 1 року ; 

- Знання 1С 8.3. 

- Професійно-

технічна освіта 

(бухгалтерія). 

- Досвід роботи у 

будівельній 

компанії буде + 

-Ведення 

первинної 

бухгалтерської 

документації; 

-Облік 

матеріалів 

(прихід, 

списання, 

інвентаризація і 

т.д.); 

Рідні. Медтехніка м.Івано-

Франківськ, 

Мазепи, 100 

+380 (50) 

760-41-55 

(Анастасія) 

Продавець-

консультант 

2/2 

постійна 

зайнятість 

 

 

7000грн - комунікабельність 

- чесність 

- готовність 

працювати 

- комунікувати з 

покупцями, 

допомагати їм 

обрати товар 

- викладати 

товари на 

полиці, 

контролювати 

продукцію за 

строками 

- робота з 

касовим 

апаратом та 1С 

COAX Software м.Івано-

Франківськ, 

Мазепи,72 

+380 (98) 

549-80-96 

(Анастасія) 

Lead Generation 

Specialist 

Гнучкий 

графік,  

постійна 

зайнятість 

 

залежить від 

ваших 

навичок та 

фінансових 

побажань 

- хороший 

розмовний і 

письмовий рівень 

володіння 

англійською В2/С1; 

- можна без досвіду, 

але хоча б з базовим 

розумінням 

процесів продажу в 

аутсорс ІТ-компанії 

та розумінням самої 

вакансії; 

- ну і звичайно, 

бажання вчитись і 

розвиватися 

- пошук  

потенційних 

клієнтів за 

допомогою 

різних 

інструментів; 

- робота з базою 

даних: 

додавання 

потенційних 

клієнтів, 

документи, 

переписки та 

всю необхідна 

інформація; 

- робота з 

«холодними» 

листами на 

Gmail та в 

Linkedin; 

- побудова та 

розвиток 

стосунків з 



потенційними 

клієнтами, 

подальша 

комунікація з 

ними. 

Ресторан «Амігос» м.Івано-

Франківськ, 

Коновальця, 

221 

+380 (97) 

788-66-99 

Офіціант 3/3 

постійна 

зайнятість 

 

 

Ставка +% 

+чай 

-досвід роботи -обслуговування 

відвідувачів; 

-підтримання 

робочого місця в 

порядку; 

-підтримання 

хороших 

відносин як із 

гостями, так і з 

іншими 

співробітниками; 

-допомога 

відвідувачеві з 

вибором страви; 

прийняття 

замовлення; 

подача 

замовлення та 

прибирання 

столу. 

YOKI м.Івано-

Франківськ, 

Незалежності

, 3 

+380 (68) 

562-60-01 

(Анна) 

Хостес у 

ресторан Yoki 

12:00 — 22:00 

3/3 

постійна 

зайнятість 

 

 

погодинна 

оплата, 

залежить від 

кількості змін 

досвід роботи від 1 

року; 

- проживання в 

межах міста; 

- енергійність, 

стресостійкість, 

привітність; 

- відповідальність, 

акуратність, 

чистоплотність, 

швидкість; 

- сертифікат про 

вакцинацію; 

- наявність медичної 

книжки — 

обов’язкова! 

- зустріч та 

супровід гостей; 

- контроль 

розсадки гостей 

в закладі; 

- відповідь на 

телефонні 

дзвінки; 

- відповідь на 

повідомлення в 

соціальних 

мережах; 

- дотримуватися 

стандартів 

компанії; 

- дотримуватися 

правил та 

санітарних норм. 

YOKI м.Івано-

Франківськ, 

Незалежності

, 3 

+380 (68) 

562-60-01 

(Анна) 

Кухар 

заготівельного 

цеху 

09:00 - 19:00 

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. 

NetLS м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Залізнична,15 

+38_ (06) 

818-38-08 

(Яцюк Ольга) 

Системний 

Адміністратор 

Part time 

постійна 

зайнятість 

 

150грн/год Складання 

комп’ютерів 

Оновлення, 

встановлення 

операційної системи 

Підготовка 

робочого місця 

Чистка системних 

блоків (1р. на 

квартал) 

Адміністрування 

серверу Linux/MS 

Server 

Адміністрування 

GitLab 

Адміністрування 

Redmine 

Aдміністрування 

баз даних MsSql, 

MySql 

Налаштування 

Microsoft, Linux 

систем 

Супровід мережі. 

Протяжка мережі. 

Виявлення і 

Усунення в 

віддалених 

працівників 

проблем з VPN та 

RD 

Складання 

комп’ютерів 

Оновлення, 

встановлення 

операційної 

системи 

Підготовка 

робочого місця 

Чистка 

системних 

блоків (1р. на 

квартал) 

Адміністрування 

серверу 

Linux/MS Server 

Адміністрування 

GitLab 

Адміністрування 

Redmine 

Aдміністрування 

баз даних MsSql, 

MySql 

Налаштування 

Microsoft, Linux 

систем 

Супровід 

мережі. 

Протяжка 

мережі. 

Виявлення і 

Усунення в 

віддалених 

працівників 

проблем з VPN 

та RD 

PROSTOR м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Коновальця, 

128 

+380 (67) 

563-27-58 

(Анастасія) 

Продавець-

консультант 

2/2 з 8:30-20:00 

постійна 

зайнятість 

ставка + 

бонуси 

-усмішка та гарний 

настрій (wink) 

-комунікабельність, 

здатність швидко 

навчатись, грамотна 

мова; 

-робота в команді та 

на результат 

-консультація 

покупців щодо 

товарів та акцій; 

-викладка товару 

згідно з 

існуючими 

стандартами; 

-обслуговування 

покупців на касі 

(навчаємо); 

Лікувально-

діагностичний центр 

"Lux-Vision" 

м.Івано-

Франківськ, 

вул.Галицька 

139а 

+380 (66) 

646-79-56 

(Любов) 

Маркетолог Пн.-Пт.:09:00-

18:00 

постійна 

зайнятість 

 

170000грн Вища освіта у сфері 

маркетингу, досвід 

роботи, відпові-

дальність, 

креативність. 

Введення google 

eds,введення 

смм,просування 

продукту на 

ринку,введення 

сторінок 

,написання 

рекламних 

матеріалів, 

маркетинговий 

аналіз та 

звітність. 



ТОВ 

"Прикарпатенерготре

йд" 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Надрічна, 4в 

+380 (67) 

345-33-49 

(Наталія) 

  Маркетолог Пн-Чт 8.00-

17.15, Пт - 8.00 

- 16.00 

постійна 

зайнятість 

 

14000 грн 

+КПІ 

Вища освіта, у сфері 

маркетингу - дає 

перевагу, досвід 

роботи від 2-х років, 

володіння 

програмами веб-

дизайну, 

планування та 

проведення 

рекламних 

кампаній, успішне 

застосування 

методів 

рекламування, 

грамотна і чітка 

мова, особисті 

якості: 

ініціативність, 

відповідальність, 

активна життєва 

позиція. 

Написання ТЗ та 

рекламних 

матеріалів, 

співпраця з 

рекламодавцями, 

договірна 

робота, 

виконання 

контент-плану, 

просування 

продукту на 

ринку, 

маркетинговий 

аналіз, 

маркетингова 

звітність. 

Перше-Друге м.Івано-

Франківськ, 

Чорновола,67 

+380 (97) 

152-49-07 

(Ігор) 

Кухар гарячого 

цеху 

Позмінний 

 (8-17) 

постійна 

зайнятість 

 

 

540 грн/день Досвід роботи 

Бажання працювати 

Приготування 

страв відповідно 

технологічних 

карт 

Магазин Сімейний м.Івано-

Франківськ, 

Південний 

бульвар, 36а 

+380 (99) 

296-61-93 

(Світлана) 

Продавець - 

касир 

2/2 

постійна 

зайнятість 

 

400грн Знання ПК на рівні 

користувача 

Розрахунок 

покупців 

Викладка товару 

Швейне виробництво м.Івано-

Франківськ, 

Пасічна 

+380 (99) 

297-10-85 

(Євгенія) 

 

Швачка 9-00 - 18-00 

постійна 

зайнятість 

 

Висока Досвід роботи з 

жіночою курткою. 

Шукаємо 

висококваліфіко

ваних швачок на 

жіночий верхній 

одяг. 

ЕСПО-Транс м.Івано-

Франківськ, 

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Машиніст 

екскаватора 

(VOLVO, 

гусеничний, 

24т.) 

З ПН по ПТ, з 

08:00 до 18:00 

постійна 

зайнятість 

за 

домовленістю 

- обов’язковий 

досвід роботи від 2-

х років; 

- бажання 

працювати;  

- порядність; 

Риття 

екскаватором 

котлованів на 

будівельних 

майданчиках 

компанії, в 

межах Івано-

Франківська 

АТ 

«ПРИКАРПАТТЯОБ

ЛЕНЕРГО» 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Фахівць з 

тендерних 

процедур 

пн-чт 8.00-

17.15, пт 8.00-

16.00. 

постійна 

зайнятість 

12450грн на 

руки після 

випробувальн

ого періоду; 

Повна вища освіта 

юридичного 

напрямку;  

Досвід роботи 

юриста, бажано в 

сфері закупівель не 

менше 2 років;  

Знання ПК на рівні 

досвідченого 

користувача. 

Підготовка 

тендерної 

документації  

Розгляд 

пропозицій 

учасників торгів;  

Підготовка 

відповідей на 

запити/ вимоги 

учасника;  

Підготовка 

протоколів 

відхилень;  

Підготовка 



відповідей на 

скарги в АМКУ; 

Моніторинг 

діючого 

законодаства в 

сфері закупівель. 

АТ 

«ПРИКАРПАТТЯОБ

ЛЕНЕРГО» 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Бухгалтер 

(декретне 

місце) 

пн-чт 8.00-

17.15, пт 8.00-

16.00. 

Тимчасова 

зайнятість 

11281грн на 

руки після 

випробувальн

ого періоду; 

• Повна або базова 

вища економічна 

освіта;  

• Стаж роботи на 

посаді бухгалтера 

не менше  1-го року;  

• Здатність  до 

обчислень, вміння 

розбиратися в 

законах, навики 

роботи в програмі 

1С, Excel, Word. 

•На підставі 

первинних 

документів 

відображати 

господарські 

операції з обліку 

паливно-

мастильних 

матеріалів в ПЗ 

SAP.  

•Щоденно 

видавати 

доручення на 

отримання ТМЦ.  

•Щомісячно 

аналізувати 

відображені 

господарські 

операції по 

обліку ПММ.  

•Проводити 

звірку 

розрахунків з 

постачальникам

и, готувати 

матеріали для 

проведення 

інвентаризації. 

ПП "Альфа Енерго 

Груп"  

м.Івано-

Франківськ, 

вул. Юності, 

62Б 

+380 (50) 

102-71-66 

Головний 

бухгалтер 

ПН-ЧТ 8:00—

17:15, ПТ 

8:00—16:00 

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 

знання МСФЗ, 

• 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 

підприємства  

• Розробка та 



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. 

впровадження 

облікової 

політики та 

методологій;  

• Своєчасне 

реагування на 

зміни у 

законодавчій 

базі та взаємодія 

з 

контролюючими 

органами;  

• Формування і 

управління 

командою. 

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 

Заохочувати 

людей до 

дегустації 

випічки 

Роздавати 

флаєри 

Активно 

комунікувати і 



найсмачнішої 

пекарні в центрі 

міста у Івано-

Франківська 

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 

• 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  



законодавства 

України;  

• Знання версій 1с 

не нижче версій 8.2 

та/чи BAS   

• Перевагою буде 

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. 

• Забезпечення 

потоку 

інформації, 

необхідної для 

управлінням 

підприємтсва  

• 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. 

3. Бажання 

навчатися новому. 

Допомога опера-

тору в управлін-

ні процесом 

перемішування 

компонентів для 

приготування 

бетонної суміші 

в бетонозмі-

шувальної 

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. 

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

https://t.me/IF_job

