
Перелік вакансій станом на 19.09.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

Бетонний завод м.Івано-

Франківськ, 

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Водій на 

бетонозмішува

ч на базі 

КАМАЗу 

  

з пн по пт, з 

8.00 до 18.00, 

постійна 

зайнятість 

погодинна 

оплата праці 

- досвід роботи на 

великогабаритних 

машинах 

- наявність 

водійського 

посвідчення 

(категорія С)  

 

- доставка 

бетону по 

будівельних 

дільницях в 

межах міста 

- підтримання 

техніки у 

належному 

технічному та 

естетичному 

стані 

ТОВ "ОМК ІНВЕСТ" вул. Польова, 

8,  

+380 (68) 

909-09-00 

(Оксана) 

Менеджер з 

постачання 

 

🟢 Обовязки: 

 

🔴 Вимоги: 

 

 

📱 

Контактний 

номер: +380 

(68) 909-09-00 

(Оксана) 

08.15 - 18.00, 

Пн.-пт., 

постійна 

зайнятість 

за 

результатами 

співбесіди 

Вища освіта; 

Досвід роботи на 

аналогічній посаді; 

Вміння 

користування ПК, 

знання MS Office; 

Вміння вести 

переговори, 

стресостійкість; 

Хороші 

організаторські та 

аналітичні 

здібності. 

 

Робота з 

постачальникам

и, здійснення 

пошуку 

потенційних 

постачальників, 

враховуючи 

сприятливі 

умови 

постачання 

цінова політика, 

умови 

спрівпраці; 

Аналіз планів 

закупок; 

Контроль та 

оптимізація 

складських 

запасів; 

Контроль 

документообігу 

документів; 

Контроль 

кредиторської 

заборгованості. 

 

М'ясоруб вул.Чорновол

а,  +380 (63) 

057-76-96 

(Христина) 

Хоспер 

 

 

Графік: 4/3; 

10:00-22:00 

Постійна 

зайнятість 

800 грн/зміна Досвід роботи Готувати вчасно 

та смачно,згідно 

калькуляційних 

карт 

Pronto pizza вул. Івасюка, 

11, +380 (68) 

931-82-83 

(Юля) 

Піцайоло 

 

2/2 або 3/3  

з 10:00 по 

22:00, 

тимчасова 

зайнятість 

11000-13000 

виплачується 

щотижня, 

харчування за 

рахунок 

компанії 

 - підготовка 

продуктів для 

роботи 

(заготовки); 

- приготування 

страв відповідно 

до 

технологічних 

карт/меню 

(навчаємо); 

- підтримка 

чистоти 

робочого місця 

Інтер'єр Експерт вул Бандери, 

10б,  

Менеджер з 

продажу 

(підлогове 

покриття) 

9.00 до 18.00, 

тимчасова 

зайнятість 

 Досвід роботи у 

продажах 

 

працювати з 

діючою базою 

клієнтів 

(оформлювати та 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 
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Завдання та 

обов′язки 

+380 (66) 

451-25-28 

(Катерина) 

контролювати 

замовлення в 1С, 

підтримувати 

комунікацію, 

здійснювати 

продаж) 

виконувати 

планові 

показники 

шукати нових 

клієнтів (вхідні, 

вихідні дзвінки, 

консультації і 

презентація 

продукту) 

blago developer  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. 

Найбільша 

будівельна 

компанія 

Прикарпаття - 

blago developer 

шукає у свою 

команду 

професійного 

Виконроба, 

який:  

- здійснює 

планування та 

управління на 

всіх етапах 

будівництва; 

- забезпечує 

дотримання 

термінів 

виконання робіт 

відповідно до 

встановлених за 

договором 

графіками 

будівництва. 

- контролює 

забезпечення 

будівельних 

майданчиків 

матеріалами, 

устаткуванням, 

обладнанням. 

- здійснює 

координацію 

робіт 

субпідрядних 

організацій; 

- організовує 

перевірку якості 

виконаних робіт; 

- ведення 

виконавчої 

документації та 

обліку 

матеріалів. 

 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

blago developer    вул.Коноваль

ця, 35, +380 

(93) 840-45-

87 (Марія) 

менеджер з 

постачання 

З понеділка 

по п’ятницю 

з 09:00 до 

18:00, 

постійна 

зайнятість 

Договірна - Впевнене 

володіння ПК та 

програмами 1С 

ВаseERP, Бітрікс24 

- Знання 

будматеріалів по 

назвах, марках та 

видах 

- 

Комунікабельність, 

стресостійкість, 

клієнтоорієнтованіс

ть 

- Аналітичні 

здібності, уважність 

до деталей, 

скурпульозність, 

відповідальність. 

- Моніторинг 

виробників та 

постачальників 

буд матеріалів 

- Формування 

запитів згідно 

поданих заявок 

на матеріали 

- Планування 

закупівель згідно 

календарного 

графіку 

будівництва 

- Оформлення 

договір купівлі 

продажу 

- Контроль 

оплати за 

матеріали 

- Контроль 

залишків 

матеріалів на 

будівельних 

майданчиках 

- Контроль 

доставки 

матеріалів на 

будівельні 

майданчики 

ZENYK-VARENYK м. Івано-

Франківськ, 

+380 (50) 

544-38-81 

(Тетяна) 

Кухар - 

продавець 

2/2 або 3/3, 

постійна 

зайнятість 

10 000 - 11 

500 грн 

- 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 

Кафе швидкого 

харчування 

"Смакота" 

Вул.Любоми

ра Гузара, 39, 

+380 (97) 

610-70-05 

(Роман) 

Помічник 

кухаря, на 

роздаткову 

лінію 

5/2, 

тимчасова 

зайнятість 

Договірна Охайність, 

комунікабельність, 

бажання працювати, 

відповідальність. 

 

Приготування 

холодних страв,  

 викладання 

страв, 

обслуговування 

клієнтів  

 

М‘ясний клуб 

Рондель  

вул.Нова,2, 

+380 (96) 

323-13-39 

(Марія, 

Христина) 

Кондитер 

Кухар 

11.00-22.00, 

постійна 

зайнятість 

650+бонуси Бажано досвід 

роботи на 

аналогічній посаді  

Приготування 

десертів, випічка 

тортів. 

Приготування 

холодних та 

гарячих закусок 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

Ваш ЛАВаш вул.Січових 

Стрільців 18, 

+380 (66) 

400-78-23 

(Юлія)  

Помічник 

касира 

пн-пт, 09:00 - 

17:00, 

тимчасова 

зайнятість 

400грн/зміна; 

8500-

9000грн/міся

ць. Виплата 

зп кожного 

дня. 
 

Ця робота для тебе, 

якщо: 

- Ти хочеш 

працювати у 

дружньому 

колективі, 
- Отримуєш 

задоволення від 

спілкування з 

людьми, 

- Маєш навички 

роботи з грошима  

- Уважна, чесна, 

охайна та 

пунктуальна 

людина 

- Прибирання 

залу 

- Викладення 

товару 

- Допомога в 

пакуванні 

замовлення  

- Проведення 

дегустацій 

- Роздача 

флаерів 

- Комунікація з 

людьми в час-

пік, розгрузка 

черги  

 

Спортивний клуб 

Альянс  

вул.Галицька 

145Б,  +380 

(50) 506-50-

64 (Ольга 

Ігорівна 

(телефонуват

и з 9:30 до 

18:00)) 

Адміністратор 

в спортивний 

клуб 

Позмінний: 

будні 9-22, 

субота 9-18, 

неділя 10-17, 

тимчасова 

зайнятість 

12-15 тисяч   Бути 

комунікабельною, 

вміти працювати з 

готівкою та 

програмою 1С. 

Мати досвід в сфері 

обслуговування. 

Відповідальність і 

чесніть те, що ми 

цінуємо в 

працівнику 

Обслуговування 

клієнтів, робота 

з готівкою, запис 

на заняття, 

робота на барі, 

робота з 

персоналом. 

Продаж послуг 

та товарів.  

 

Shuflia Promprylad.R

enovation, 

вул. 

Української 

Перемоги 23, 

+380 (67) 

734-11-16 

(Тетяна). 

Резюме або 

ваш інтерес 

надсилати на 

ak@shfl.com.

ua (в разі, 

якщо не 

зможете 

додзвонитись

) 

Асистент 

Майстерні 

Понеділок-

п'ятниця, 

09:00-18:00, 

постійна 

зайнятість 

6,000-8,000 

грн на місяць. 

Перегляд 

зарплат 

відбувається 

кожних 2-3 

місяці. 

Досвід роботи з 

швейною 

машинкою вітається 

Готовність брати 

відповідальність 

Самостійність у 

прийнятті рішень 

Багатозадачність та 

спрямованість на 

результат 

Увага до деталей, 

відповідальність та 

самоорганізованість

. 

Виробнича 

діяльність: 

 

Розкрій та 

пошиття 

шкіряних 

виробів 

Робота з 

пробійниками на 

шкіру 

Встановлення 

фурнітури на 

шкіру 

Тиснення 

логотипу на 

шкіру 

Робота з 

нитками: 

витягування, 

зав’язування, 

проклеювання 

Адміністративна 

робота: 

 

Робота з 

постачальникам

и, закупка шкіри, 

фурнітури та 

інших матеріалів 

для майстерні 

Відправка 

товарів по 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

Україні та 

закордон. 

Shuflia Promprylad.R

enovation, 

вул. 

Української 

Перемоги 23, 

+386 (77) 

341-11-6_ 

(Тетяна) 

Резюме або 

ваш інтерес 

надсилати на 

ak@shfl.com.

ua (в разі, 

якщо не 

зможете 

додзвонитись

) 

 

Швея/Майстер/

Майстриня по 

шкірі 

Понеділок-

п'ятниця, 

09:00-18:00, 

постійна 

зайнятість 

10,000-12,000 

грн в місяць. 

Перегляд 

зарплат 

здійснюється 

кожних 2-3 

місяці 

- досвід роботи з 

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 

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

https://t.me/IF_job

