
Перелік вакансій станом на 24.05.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

Кавоварка м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Незалежності

,25 

+380 (68) 

727-96-12 

(Михайло 

Іванович) 

Касир Позмінний 

графік,  

постійна 

зайнятість 

600 +% Чесність 

стресостійкість 

комунікабельність 

привітність 

охайність 

бажання працювати 

Працювати з 

касовим 

апаратом 

Blago developer м.Івано-

Франківськ, 

Коновальця 

35 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Електрик-

енергетик 

З понеділка по 

п’ятницю, 

повна 

зайнятість 

 

13000-

15000грн 

- Профільна 

середньо-спеціальна 

або вища освіта. 

- Мінімум 3-тя 

група допуску з 

електробезпеки 

- Активність та 

бажання працювати 

- Досвід роботи 

- Забезпечення 

безперебійної 

роботи на 

будівельному 

майданчику. 

ANOESES м.Івано-

Франківськ,  

вул. 

Української 

Перемоги, 23 

+380 (63) 

281-01-80 

(Єгор) 

Кур'єр -

упаковщик 

15:00-18:00; 

 5-2 

тимчасова 

зайнятість 

 

5000 грн + 

компенсація 

пального; 

- Наявність авто; - Упаковка 

коробок для 

відправки; 

- транспорту-

вання посилок 

до Нової пошти 

Харчосмакова 

фабрика міста 

Івано-Франківська 

м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Крайківськог

о, 1 

+380 (67) 

280-67-38 

(Ольга ) 

Менеджер по 

продажу 

08.00 до 17.30 

постійна 

зайнятість 

 

від 6000 грн 

+ (%) 

досвід роботи 

бажано в торгівлі 

від 1 року та 

навички продажів 

будуть перевагою 

бажання працювати 

на результат 

приємний зовнішній 

вигляд та голос 

Приймання та 

обробка вхідних 

дзвінків; 

Підтримка 

існуючих 

клієнтів; 

Підтримка 

менеджерів з 

продажів; 

Обробка 

замовлень; 

PROSTOR м.Івано-

Франківськ, 

вул. Січових 

Стрільців, 23 

+380 (67) 

563-27-58 

(Анастасія) 

Продавець-

консультант 

позмінний 

8:00-20:00 
постійна 

зайнятість 

 

ставка +КРІ - комунікабельність, 

здатність швидко 

навчатись, грамотна 

мова; 

- тактовність, 

пунктуальність, 

відповідальність; 

- робота в команді 

та на результат 

- консультація 

покупців щодо 

товарів та акцій; 

- викладка 

товару згідно з 

існуючими 

стандартами; 

- обслуговування 

покупців на касі 

(навчаємо); 

- участь в 

проведенні 

інвентаризацій; 

blago developer м.Івано-

Франківськ, 

Коновальця 

35 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Програміст 

WordPress 

з понеділка по 

п'ятницю, з 

09:00 по 18:00 
постійна 

зайнятість 

 

Договірна Досвід в створенні 

адаптивних сайтів з 

нуля 

• Досвід роботи з 

WordPress від 1го 

року (ACF, CPT, 

WPML); 

• Знання 

• Адаптивна 

верстка 

• Розробка сайтів 

на WordPress 

(Front-end/ Back-

end); 

• Створення 

плагінів для 



HTML/CSS/SASS/B

ootstrap/Foundation/J

avascript/jQuery/AJA

X; 

• Знання PHP / 

MySQL; 

• Буде плюсом 

уміння працювати з 

git. 

WordPress 

• 

Адміністрування 

сайтів 

blago developer м.Івано-

Франківськ, 

Коновальця 

35 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Інтернет-

маркетолог 

з понеділка по 

п'ятницю, з 

09:00 по 18:00 
постійна 

зайнятість 

 

Договірна — маєш досвід та 

вмієш 

налаштовувати 

таргетовану 

рекламу в Facebook, 

Youtube та 

Instagram; 

— володієш 

аналітичними 

інструментами; 

— знаєш алгоритми 

налаштування 

онлайн-кампаній ; 

— маєш досвід 

роботи з CRM-

системами; 

— вмієш 

вибудовувати 

ефективну воронку 

продажів та 

підвищувати 

конверсію; 

— постійно 

навчаєшся та 

розвиваєшся. 

— 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; 

MANGAL TIME'S м. Івано-

Франківськ, 

Петлюри, 8 

+380 (97) 

749-80-52 

(Наталя) 

Офіціант 09.00-21.00 

постійна 

зайнятість 

7000-

12000грн 

- комунікабельність, 

грамотна мова 

- тактовність, 

пунктуальність, 

відповідальність 

- робота в команді 

- обслуговування 

клієнтів 

- обслуговування 

столів 

MANGAL TIME'S м. Івано-

Франківськ, 

Петлюри, 8 

+380 (97) 

749-80-52 

(Наталя) 

Касир 09.00-21.00 

постійна 

зайнятість 

7000-

12000грн 

- комунікабельність, 

грамотна мова 

- тактовність, 

пунктуальність, 

відповідальність 

- робота в команді 

- обслуговування 

клієнтів 

- консультація 

клієнтів 

- консультація 

клієнтів в 

телефонному 

режимі 

- приймання 

замовлення 

Студія краси м. Івано-

Франківськ, 

вул.Галицька 

112Г 

+380 (99) 

445-68-75 

(Віта) 

Майстер 

манікюру / 

педікюру 

Гнучкий, 

постійна 

зайнятість 

Робота на 

себе. ЗП % 

від виробітку 

- Досвід роботи 

обов’язковий; 

- Бажання 

розвиватися;  

- Комунікабель-

ність, акуратність;  

- Надання якісних 

послуг; 

- Робити 

манікюр/педикю

р; 

-Вчасно 

приходити на 

запис;  

-Прибирати 

робоче місце за 

собою. 



1991 м. Івано-

Франківськ, 

Галицька, 29 

+380 (97) 

193-26-50 

(Анастасія) 

Бариста Обговорюється 

індивідуально, 

постійна 

зайнятість  

7000грн Досвід роботи із 

професійним 

кавовим 

обладнанням 

Готувати каву 

Допомога із 

вибором 

блейзерів 

Пакування 

блейзерів 

Підтримка 

чистоти бару 

Будівельна 

компанія 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. Крайків-

ського 

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Штукатури 

(бригада 3-4 

чол.) 

з Пн по Пт, з 

8:00 до 18:00 

тимчасова 

зайнятість 

за 

домовленістю 

якісне виконання 

штукатурних робіт 

- відповідаль-

ність 

- досвід роботи 

цементно-

піщаною 

сумішшю 

ТМ 

«Светкомплект» (в 

"Епіцентрі") 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. Івасюка, 

17 

+380 (96) 

630-60-64 

(Стефанія) 

Продавець-

консультант 

Гнучкий, 

тимчасова 

зайнятість 

 

15 000 –

 20 000 грн 

(ставка +%) 

- комунікабельність, 

націленість на 

результат, 

- особиста 

мотивація, чесність, 

порядність, 

старанність, 

ініціативність, 

- здатність до 

навчання, 

самоорганізація. 

- робота з 

потенційними 

покупцями 

(виявлення 

потреб, 

консультація, 

перевірка і 

продаж 

продукції), 

- прийом товару, 

викладка, 

оформлення 

вітрини 

(цінники, техн. 

Інформація і 

т.п.), 

- формування 

замовлень, 

- робота з 

документами, 

- ведення бази 

постійних 

покупців. 

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 

- 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; 



інформації та 

уважність до 

деталей; 

- володіння ПК на 

рівні досвідченого 

користувача (знання 

1С обов’язково); 

- відповідальність, 

чесність, робота на 

результат. 

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 

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

 

https://t.me/IF_job

