
Перелік вакансій станом на 20.06.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

ТДВ «Івано-

Франківський 

хлібокомбінат» Цар 

Хліб 

м.Івано-

Франківськ,  

С. Петлюри, 

17 

+380 (50) 

433-59-25 

(Наталя) 

SMM- 

менеджер 

Віддалена 

робота 

постійна 

зайнятість 

 

Договірна Живі та класні 

тексти на виході 

Розуміння 

алгоритмів 

Facebook та 

Instagram станом на 

цю секунду, 

розрізняєш підходи 

до них. 

Вести сторінку 

бренду у 

Facebook та 

Instagram  

Комунікації з 

клієнтом(комент

арі, вміння 

працювати з 

конфліктами, 

нівелювання 

негативу) 

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 

YOKI м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Незалежності

, 3 

+380 (66) 

814-00-01 

(Анна) 

Бармен 11:00 - 22:00 

постійна 

зайнятість 

залежить від 

кількості змін 

- досвід роботи за 

контактним баром 

від 1 року; 

- доглянутий 

зовнішній вигляд; 

- відповідальність, 

акуратність, 

чистоплотність, 

швидкість; 

- наявність медичної 

книжки — 

обов’язкова! 

- розмовний рівень 

англійської буде 

перевагою. 

- приготування 

та видача напоїв 

згідно 

технологічних 

карт; 

- прийом 

барного товару, 

проведення 

інвентаризацій; 

- спілкування з 

гостями закладу; 

- підтримка 

чистоти на 

робочому місці. 



YOKI м.Івано-

Франківськ,  

вул. 
Незалежності

, 3 

+380 (66) 

814-00-01 

(Анна) 

Кухар 

заготівельного 

цеху 

09:00 - 19:00 

постійна 

зайнятість 

 

залежить від 

кількості змін 

- бажано досвід 

роботи; 

- доглянутий 

зовнішній вигляд; 

- відповідальність, 

акуратність, 

чистоплотність, 

швидкість; 

- наявність медичної 

книжки — 

обов’язкова! 

- приготування 

страв 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. 

blago developer м.Івано-

Франківськ,  

вул.Коноваль

ця 35. 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Системний 

адміністратор 

09:00-18:00 з 

понеділка по 

п'ятницю, 
постійна 

зайнятість 

 

Договірна Базове розуміння 

IT-напрямку 

• Знання 

операційної системи 

Windows 

• Знання офісних 

програмних 

продуктів 

• Знання 

теоретичної та 

технічної основи 

локально 

обчислювальних 

мереж (LAN): 

служби DHCP, DNS 

• Практичні навички 

та теоретичні 

знання апаратної 

частини ПК 

• Комунікаційні 

навички та 

орієнтовність на 

задоволення потреб 

користувачів офісу. 

Технічна IT-

підтримка 

співробітників 

компанії 

• Вирішення 

повного циклу 

заявок, що 

надходять у IT 

Service-Desk для 

вашої локації 

• Проведення 

первинної 

діагностики 

комп’ютерної 

техніки 

користувачів та 

усунення 

несправностей 

• Підтримка 

поточних 

комп’ютерних 

мереж офісу та 

застосування 

змін до ділянок 

мережі - 

прокладання 

кабелю, фізичне 

підключення 

мережевого та 

супутнього 

обладнання 

• Підтримка 

роботи 

відеоспостереже

ння 

• Підготовка та 

розгортання 

нових робочих 

місць 

користувачів в 

офісі 

• Налаштування 

додаткового 



периферійного 

обладнання для 

робочих місць 

користувачів - 

багатофункціона

льні пристрої 

(БФП) і т.ін. 

Будівельна компанія м.Івано-

Франківськ, 

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Підсобний 

робітник 

З ПН по ПТ, з 

8:00 до 18:00 

постійна 

зайнятість 

 

70 грн/год - бажання 

працювати; 

- порядність, 

акуратність в роботі 

- прибирання; 

- підсобні-

будівельні 

роботи; 

АТ 

«ПРИКАРПАТТЯОБ

ЛЕНЕРГО» 

м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Індустріальна

, 34. 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Інженер з 

планування 

пн-чт 8.00-

17.15, пт 8.00-

16.00 

постійна 

зайнятість 

13800 на руки 

після 

випробувальн

ого періоду 

Повна вища 

технічна освіта 

енергетичного 

напрямку; 

Досвід роботи в 

енергетичній галузі 

від 2-х років 

(бажаний); 

Досвідчений 

користувач: MS 

Office (Exсel, Word); 

Принципи роботи та 

побудови 

електричних мереж 

0,4-110 кВ; 

Основні принципи 

експлуатації та 

обслуговування 

електричних мереж 

0,4-110 кВ; 

Знання кодексу 

системи розподілу; 

Знання правил 

улаштування 

електроустановок. 

Організація 

планування 

матеріалів; 

Планування 

технічного 

обслуговування 

та ремонтних 

робіт 

електричних 

мереж; 

Планування 

капітальних 

ремонтів ПЛ-0,4 

кВ на підрядний 

спосіб; 

Резервування 

матеріалів для 

виконання 

ремонтних робіт 

електричних 

мереж філій та 

служб; 

Планування 

чистки трас ПЛ 

0,4-110 кВ; 

Формування 

бюджету 

дирекції з 

управління 

активами. 

АТ 

«ПРИКАРПАТТЯОБ

ЛЕНЕРГО» 

м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Індустріальна

, 34. 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Інженер групи 

обліку 

основних 

засобів 

пн-чт 8.00-

17.15, пт 8.00-

16.00. 

постійна 

зайнятість 

 

12835 на руки 

після 

випробувальн

ого періоду 

• Повна вища 

технічна або 

економічна освіта; 

• Досвід роботи не 

менше 1 року на 

посаді інженера або 

бухгалтера;  

• Досвід введення, 

списання ОЗ, 

вирахування 

амортизації;  

• Знання принципи 

роботи та побудови 

електричних мереж 

0,4-110 кВ (бажано); 

• Знання правил 

улаштування 

електроустановок 

(бажано);  

• Організація 

роботи по 

прийнятті у 

власність АТ 

об’єктів ЕМ;  

• Формування і 

затвердження 

відомості 

паспортних 

даних об'єктів 

розподільних 

мереж 0,4-20 кВ;  

• Формування 

звіту про 

технічну 

діяльність 

компанії в 

Укренергоконса



• Володіння 

комп’ютером на 

рівні досвідченого 

користувача.   

лтинг за 

квартал/рік;  

• Формування 

звітів про 

внесення 

інформації про 

виконану роботу 

філіями в ПК 

АСТОР;  

• Консолідація 

технічних та 

бухгалтерських 

даних між 

програмними 

продуктами;  

• Ведення обліку 

технічних даних 

об’єктів ЕМ;  

• Контроль за 

відображенням 

даних по 

введенню, 

переміщенню та 

списанню 

обладнання в ПК 

АСТОР. 

Благо Бетон м.Івано-

Франківськ,  

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Водій 

бетонозмішува

ча 

Повний 

робочий день, 

постійна 

зайнятість 

За 

домовленістю 

- обов’язковий 

досвід роботи на 

бетонозмішувачі; 

- наявність 

посвідчення водія з 

категорією С; 

- перевезення 

бетонних 

сумішей по 

місту; 

- догляд за 

технікою; 

БО "БФ "Карітас 

Івано-Франківськ 

УГКЦ" 

м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Крихівецька, 

102, 

+380 (66) 

350-31-53 

(Людмила) 

Кейс-менеджер Пн. - пт. 9.00 - 

18.00, 

постійна 

зайнятість 

 

Висока БО «БФ «Карітас 

Івано-Франківськ 

вища освіта 

(«Соціальна 

робота», 

«Психологія», 

«Педагогіка»), 

доброзичливість та 

відкритість до 

людей, 

комунікабельність,  

відповідальність. 

керування 

складною 

життєвою 

ситуацією, у якій 

опинився клієнт;  

оцінювання 

разом із 

клієнтом 

ситуації і потреб, 

ресурсів і 

обмежень;  

визначення 

спільно з 

клієнтом цілей 

роботи,  

розроблення 

індивідуального 

плану роботи та 

інше, 

визначення 

послуг та видів 

допомоги, що 

підходять під 

даний етап 

плану, 

перенаправлення 

клієнта для 

отримання 

допомоги. 



Швейне виробництво м.Івано-

Франківськ,  

Пасічна 

+380 (99) 

297-10-85 

(Євгенія) 

Швачка 9-00 до 18-00 

постійна 

зайнятість 

 

Висока Досвід роботи з 

жіночим одягом 

різного 

асортименту, досвід 

роботи 

Невелике 

швейне 

виробництво 

жіночого одягу 

шукає 

висококваліфіко

ваних швачок на 

постійну роботу. 

Green Bar&Resto м.Івано-

Франківськ,  

Слобідська, 

26 

+389 (96) 

150-19-17 

(Христина) 

Тех працівник 9:30 - 21:00 

постійна 

зайнятість 

 

40 грн/година - Пунктуальність,  

- Стресостійкість,  

- Любов до чистоти 

та порядку,  

- Бажання 

працювати 

- Досвід роботи 

прибирання в 

закладах 

харчування, 

- Підтримувати 

чистоту закладу, 

мити посуд на 

кухні та із залу 

E2Gо м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Зв'язкова, 6 

+380 (98) 

458-42-10 

(Дмитро 

(телефонуват

и з 10:00 до 

19:00)) 

Велокур'єр Пн-Пт 8:30 — 

19:30 

постійна 

зайнятість 

550грн/зміна - Виключно 

повнолітні особи; 

- Необхідна 

наявність 

водійського 

посвідчення 

категорії B; 

- розвезення 

замовлень «до 

дверей» в межах 

міста; 

- доставка товару 

між закладами 

фірми; 

- при потребі 

доставка 

посилок з нової 

пошти; 

- розрахунок 

клієнтів при 

отриманні 

замовлення; 

Магазин-кав'ярня 

«Кавова гільдія» 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. Шопена, 

9 

+380 (50) 

010-00-74 

(Віталій) 

Кухар-

кондитер 

5 днів на 

тиждень: Пн — 

Пт: 7:30 — 

18:00,  

постійна 

зайнятість 

16 000 –

 20 000 грн 

Надсилайте 

максимально 

інформативне 

резюме. 

Обов’язково з 

досвідом роботи! 

Приготування 

десертів, тортів, 

випікання 

випічки. 

Замовлення 

продукції та 

сировини. 

Складання 

рецептори. 

Слідкувати за 

частотою та 

порядком. 

Збройні Сили 

України 

м.Івано-

Франківськ, 

+380 (97) 

869-33-45 

(0660001301) 

 

Офіцери запасу Повна 

зайнятість 
Від 45 000 до  

115 000 грн 

 

Оголошується набір 

офіцерів запасу 

віком від 25 до 60 

років  

Для служби в 

Збройних Силах 

України та 

попереднього 

проходження 

навчання за 

напрямом 

військово-

облікової 

спеціальності в 

вищих 

навчальних 

закладах. 

Activolt м.Івано-

Франківськ, 

+380 (50) 

434-61-90 

(Дмитро) 

 

Інженер-

керівник 

проєктів 

Повна 

зайнятість 
15 000 –  

30 000 грн 

Досвід управління 

проектами 

будівництва, 

Досвід керівництва 

колективом, 

Вища інженерна 

освіта, бажано — 

Організація 

робіт з 

проектування 

автоматизованих 

технологічних 

систем 

(телемеханіка, 



автоматизація/зв'язо

к/електропостачанн

я або суміжні 

спеціальності, 

Готовність до 

відряджень по 

Україні, 

4−5 група з 

електробезпеки. 

зв’язок, облік) на 

електроенергети

чних об'єктах 

(ПС-35…150кВ, 

ТП/РП-

6…20кВ); 

Організація та 

координація 

закупівлі та 

постачання 

обладнання і 

матеріалів на 

об'єкти; 

Керівництво 

виконанням 

робіт на 

енергетичних 

об'єктах; 

контроль 

дотримання 

графіків 

виконання робіт 

Здача об'єктів та 

підготовка 

виконавчої 

документації. 

Інші Ozero м.Івано-

Франківськ, 

Саєвича,5а 

+380 (95) 

700-47-21 

(Юліана) 

Бариста 3/3, 

постійна 

зайнятість 

 

600 грн/день Досвід роботи з 

професійним 

кавовим 

обладнанням. 

Комунікабельність, 

охайність, 

відповідальність. 

Бажання 

розвиватися разом з 

нами 

Готувати смачну 

каву та авторські 

напої. 

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 

blago developer м.Івано-

Франківськ, 

Коновальця, 

35 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Інженер з 

якості 

З понеділка по 

п'ятницю, 

постійна 

зайнятість 

Договірна Перевірка 

затвердженої 

проектно-

кошторисної 

документації на 

відповідність 

основним вимогам 

за складом і змістом 

відповідно ДБН 

Здійснення 

технічного нагляду 

на об'єктах 

будівництва 

Приймання об'єктів 

в експлуатацію 

Перевірка актів 

виконаних робіт 

Вища освіта за 

напрямком 

промислово-

цивільного 

будівництва 

Досвід 

практичної 

роботи в 

будівельній 

галузі не менше 

3 років 

Знання 

технології 

будівельних 

робіт, 

законодавства 

України, 

постанов 

Кабінетів 

Міністрів, 

нормативно-

правових актів 

міністерств та 

відомств 

Знання 

стандартів та 

технічних вимог 

щодо 

будівельних 

матеріалів, 

конструкцій. 

Будівельні 

норми та 

правила 

Впевнений 

користувач ПК, 

офісних пакетів 

Microsoft Office, 

AutoCAD. 

Ваш Лаваш м.Івано-

Франківськ, 

Січових 

Стрільців, 18 

+380 (63) 

238-43-73 

(Ніколь) 

 

Промоутер на 

дегустацію 

9-18, 

тимчасова 

зайнятість 

300грн/день Шукаємо творчу, 

активно- позитивну 

людину, яка не 

боїться комунікації 

з людьми на 

влаштування 

яскравої дегустації 

у пекарні в центрі 

Запрошувати 

людей на 

дегустацію, 

активна 

комунікація.   

blago developer м.Івано-

Франківськ, 

Коновальця, 

35 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Прибиральниц

я 

З понеділка по 

п’ятницю з 

08:00 по 17:00,  

постійна 

зайнятість 

Договірна - Активність; 

- Любов до чистоти; 

- Скурпульозність; 

- Бажаний досвід 

роботи. 

Забезпечення 

чистоти офісу. 



Хата Багата м.Івано-

Франківськ, 

Бельведерськ

а, 2 

+380 (98) 

628-31-23 

(Станіслав) 

Бариста Договірний 

графік, 

постійна 

зайнятість 

350 грн +2% 

від продаж 

Можна без досвіду , 

головне вміння 

швидко вчитись 

Приготування 

кави холодних 

напоїв , млинці 

Кавоварка м.Івано-

Франківськ, 

Незалежності

, 25 

+380 (68) 

727-96-12 

(Михайло 

Іванович) 

Продавець 2/2, 

постійна 

зайнятість 

430грн +% Ввічливість 

Привітність 

Охайність  

Відповідальність у 

роботі 

Розрахунок 

клієнтів 

Робота з касою 

Гуд Фуд м.Івано-

Франківськ, 

С.Бандери, 

10, 

+380 (67) 

741-40-50 

(Аліна) 

Продавець-

касир 

5/2, 

плавпючий, 9 

год зміна, 

постійна 

зайнятість 

14000 грн Позитивність, 

активність, бажання 

спілкуватися з 

людьми, уважність 

Консультування 

клієнтів щодо 

асортименту у 

магазині, 

Приймання 

товару, 

Обслуговування 

покупців на касі 

за стандартами 

мережі, 

Викладка товарів 

в торговому залі, 

контроль за 

термінами 

придатності, 

чистотою і 

актуальністю 

цінників на 

товарах, 

Приготування 

запашної кави 

Monster gym м.Івано-

Франківськ, 

Набережна 

32, +380 (96) 

997-66-17 

(Тетяна) 

 

Адміністратор Вільний 

графік, 
постійна 

зайнятість 

По 

домовленості 

Цілеспрямованість 

бажання вчитись та 

розвиватись, 

комунікабельність 

Зустріч та 

обслуговування 

відвідувачів на 

барі, ведення 

незначної 

бухгалтерії, 

Bolt м.Івано-

Франківськ, 

+380 (97) 

204-07-07  

Водій таксі Гнучкий 

графік, 

постійна 

зайнятість 

100% від каси водійське 

посвідчення 

категорії В 

- досвід водіння від 

2 років 

- наявність 

телефону на Android 

вище 6 версії 

- ТО і ремонт за 

рахунок 

автопарку 

- робота в 

офіційному 

автопарку Bolt 

- гнучкий графік 

- можливість 

отримувати 

100% від каси 

JOKER 

PIZZA&SUSHI 

м.Івано-

Франківськ, 

+380 (50) 

626-19-54 

(Валентин) 

Сушист Гнучкий 

графік, 

постійна 

зайнятість 

 

12000-

15000грн 

Досвід роботи Приготування 

страв. 



Royal Burger м.Івано-

Франківськ, 

Пасічна 

 +380 (68) 

024-52-86 

(Тетяна) 

Касир 3/3, 4/2, 8:30-

20:00,9:30-

22:00, 

постійна 

зайнятість 

 

550грн/зміна

+премії 

Бажання 

працювати; 

Відповідальність 

Розраховувати 

гостей закладу 

Магазин Фелічіта м.Івано-

Франківськ, 

вул.Сахарова 

33 

+380 (96) 

664-27-84 

(Руслана) 

Продавець- 

касир 

З 09:00 по 

20:00, 15 

робочих днів, 

постійна 

зайнятість 

 

9000грн - відповідальність; 

- навики роботи. 

- робота за 

касою; 

- консультація; 

- продаж та 

прийом товару. 

Re/Max Exclusive м.Івано-

Франківськ, 

вул.Грушевсь

кого, 22А 

+380 (50) 

537-94-37 

(Юлія) 

Агент з 

нерухомості 

постійна 

зайнятість 
% від 

отриманої 

комісії 

Наявність досвіду 

роботи. 

Знання ринку 

нерухомості. 

Хороші 

комунікативні 

навички. 

Орієнтація на 

результат. 

Бажання працювати 

і рости в 

міжнародній 

компанії. 

Консультація 

клієнтів з питань 

купівлі / 

продажу 

нерухомості. 

Укладання 

договорів на 

надання 

рієлторських 

послуг. 

Підбір та показ 

об'єктів 

нерухомості. 

Підготовка та 

оформлення 

документів, 

пов’язаних з 

операцією 

купівлі / 

продажу. 

Jooble м.Івано-

Франківськ, 

+380 (67) 

175-16-01 

(Для 

швидкого 

відгуку: 

https://jooble.l

ink/4E76 

Telegram: 

@jooble_hirin

g (Даша), 

@jooble_remo

te (Еліна), 

@tz_jooble 

(Тетяна)) 

Менеджер по 

роботі з 

партнерами зі 

знанням 

німецької / 

французької  / 

угорської / 

румунської  

мов  (remote 

work, full time) 

віддалений 

формат роботи; 

- гнучкий 

графік (8-17, 9-

18, 10-19 EET); 

- робота тільки 

в робочі дні з 

пн-пт, сб-нд та 

державні свята 

вихідні, 

постійна 

зайнятість 

оплата 

складається з 

фіксованої 

ставки та 

бонусної 

частини, яка 

залежить від 

виконання 

KPI. 

- володіння 

німецькою / 

французькою / 

угорською / 

румунською мовою 

на рівні Intermediate 

і вище; 

- бажання отримати 

досвід спілкування з 

носіями мови та 

розвинути свої 

комунікативні 

навички; 

- на «ти» з 

комп'ютером та 

прагнення 

розвиватися в ІT 

сфері; 

- пошук та аналіз 

сайтів за 

допомогою SEO 

інструментів; 

- ведення 

листування з 

партнерами по e-

mail. 

Міст пошта м.Івано-

Франківськ, 

вул.Симона 

Петлюри, 2 

+380 (95) 

087-62-26 

(Андрій) 

Вантажник-

комплектуваль

ник 

Повна 

зайнятість 
7000-8000 

грн 

Бажання працювати, 

розвиватися 

перевіряти 

цілісність 

вантажу; 

завантажувати та 

вивантажувати 

посилки з авто; 

сортувати 

відправлення за 

напрямками; 



розміщувати 

вантаж згідно зі 

стандартами 

компанії; 

сканувати 

посилки. 

Dr Ali’s м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Південний 

бульвар, 24b 

+380 (68) 

080-68-68 

(Алі) 

Адміністратор 

стоматології 

8:00 — 20:00, 

1/1 

постійна 

зайнятість 

 

70 грн за 

годину 

- відповідальність 

- пунктуальність 

- комунікабельність 

- велике бажання 

працювати 

- вміння працювати 

в колективі 

- життєрадісність 

- жвавість 

- активність 

- Бажано вища 

освіта і знання 

іноземних мов. 

- запис пацієнтів 

- розрахунок 

клієнтів 

- спілкування з 

пацієнтами 

- контроль 

роботи лікаря з 

пацієнтом 

- зустріч 

пацієнта та 

супровід до 

лікаря 

ANOESES  

 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Української 

перемоги, 23 

+380 (63) 

281-01-80 

(Єгор) 

Конфекціонер-

менеджер із 

закупівлі 

фурнітури для 

одягу 

10:00-19:00 

постійна 

зайнятість 

15000грн -досвід роботи с 

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; 

ТДВ « Івано-

Франківський 

хлібокомбінат» 

м.Івано-

Франківськ, 

С.Петлюри,1

7 

+380 (50) 

433-59-25 

(Наталя) 

Інженер з 

організації та 

нормування 

праці 

Основний 

п’ятиденний 

графік, 

постійна 

зайнятість 

Договірна Досвід роботи на 

даній посаді від 3 

років. 

- нормування 

праці 

- контролює 

ведення обліку 

робочого часу  

- разом з 

керівниками 

підрозділів 

розробляє 

графіки роботи 

та контролює 

відпрацювання 

планового 

балансу 

робочого часу. 

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

 

https://t.me/IF_job

