
Перелік вакансій станом на 30.08.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

Мережа кав’ярень 

"Coffee Room" 

м.Івано-

Франківськ,  

+380 (98) 

415-44-75 

(Менеджер 

по персоналу 

- Анна)  

Офіціант-касир Пн-Пт:  

8:00-15:00,  

постійна 

зайнятість 

Ставка  

350 грн 

- охайний зовнішній 

вигляд; 

- привітність та 

вміння спілкуватись 

з людьми; 

- акуратність; 

- пунктуальність; 

- бажання 

працювати в 

колективі 

- спілкування з 

людьми; 

- підтримання 

чистоти в залі та 

робочого місця; 

- фінансова 

відповідальність 

Кавоварка вул. 

Незалежності 

25, +380 (68) 

727-96-12 

(Михайло 

Іванович) 

Продавець 

морозива 

2/2 або 3/3, 

постійна 

зайнятість 

430 грн 

+1,5% 

Вік від 18 років 

Бажання працювати 

Розрахунок 

покупців 

Приготування 

морозива 

Пекарня "Лейбової 

гори" 

вул. 

Чорновола 

67,  

+380 (96) 

146-85-75 

(Тая 

Помічник 

кондитера 

2/2, постійна 

зайнятість 

408 грн/день Вік від 18 років Прибирання 

робочого місця 

Приготування 

заготовок 

Виконання 

вказівок 

кондитера 

IT-компанія "Softum" м.Тернопіль, 

+380 (93) 

659-05-96 

(@softum_HR

 Марія )  

Менеджер з 

оброки 

замовлень 

Пн-Пт (4 

години) або 

Пт-Нд (8 

годин), 

постійна 

зайнятість 

20.000₴ 

ставка+% 

Мати стабільний 

інтернет 

Потрібно шукати 

замовлення та 

займатися 

супроводом 

клієнтів 

Виробнича компанія м.Івано-

Франківськ,  

+380 (95) 

214-74-66 

(Лєна) 

Робітник на 

виробництво 

12 год через 

24 год, 

постійна 

зайнятість 

10600 грн Уважність, 

моторика рук, 

добрий зір 

Виготовлення 

продукції 

відповідно до 

заданих 

характеристик 

АТ 

"Прикарпаттяобленер

го" 

вул. 

Індустріальна 

34, +380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Інженер-

електронік 

групи 

автоматизації 

обліку 

ПН-ЧТ 

8:00—17:15, 

ПТ 8:00—

16:00, 

тимчасова 

зайнятість 

13205 грн 

після 

випробувальн

ого терміну 

Вища 

електротехнічна 

освіта, для 

проведення 

ремонтних робіт з 

обладнання (паяльні 

роботи); 

Досвід роботи 

бажаний у якості 

електроніка; 

Володіння ПК на 

рівні досвідченого 

користувача. 

Ремонт та 

обслуговування 

електронного 

обладнання, що 

експлуатується в 

СПОтаА (GSM 

модеми, 

маршрутизатори, 

блоки живлення, 

реле часу); 

Налаштування 

обладнання, яке 

буде 

використовувати

сь в складі 

автоматизованих 

систем 

комерційного 

обліку 

електроенергії 

(перетворювачі 

інтерфейсів, 

мультипортові 

контролери, 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

GSM модеми, 

маршрутизатори

); 

Виконання робіт 

по 

встановленню, 

наладці та 

ремонту 

технічних 

засобів у складі 

автоматизованих 

систем 

комерційного 

обліку 

електроенергії 

на підстанціях 

АТ. 

АТ 

"Прикарпаттяобленер

го" 

вул. 

Індустріальна 

34, +380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Інженер-

енергетик 

ПН-ЧТ 

8:00—17:15, 

ПТ 8:00—

16:00, 

постійна 

зайнятість 

15 700 грн на 

руки, після 

випробувальн

ого періоду 

Освіта вища 

енергетичного 

напрямку 

(економічна);  

Досвідчений 

користувач: MS 

Office Exсel, Word;  

Досвід роботи на 

інженерній посаді в 

енергетичній сфері;  

Досвід роботи на 

сегментах нового 

ринку (бажано). 

Закупівля 

електроенергії 

для компенсації 

ТВЕ;  

Супровід 

(укладання 

договорів);  

Розрахунок 

вартості 

електроенергії. 

Мережа кав’ярень м.Івано-

Франківськ, 

+380 (98) 

415-44-75 

(Менеджер 

по персоналу 

- Анна 

Бариста 3/3 з 7:20 - 

20:00 та 8:00 

- 15:00, 

постійна 

зайнятість 

Від 12000 до 

15000 грн 

— досвід роботи 

вітається; 

— охайний 

зовнішній вигляд; 

— привітність та 

вміння спілкуватись 

з людьми; 

— логічне 

мислення; 

— акуратність; 

— бажання 

працювати в 

колективі та не 

боятись 

відповідальності 

— своєчасне 

відкриття 

закладу та зміни; 

— спілкування з 

людьми; 

— підтримання 

чистоти в залі та 

робочого місця; 

— закриття 

зміни 

Кавоварка вул. 

Незалежності 

25, +380 (68) 

727-96-12 

(Михайло 

Іванович) 

Помічник 

бармена 

2/2 або 3/3  

з 10 год до 20 

год, постійна 

зайнятість 

500 грн/день Вік від 18 років 

Досвід бажаний, але 

не обов'язковий 

Приготування 

кавових напоїв 

"Інтер'єр Експерт" вул.  Юності, 

41а, +380 (66) 

451-25-28 

(Катерина)  

Завсклад 9-18 год  

(пн-пт), 

тимчасова 

зайнятість 

15000 грн + Досвід роботи на 

аналогічній посаді 

від 1 року 

Досвід роботи  із  

програмою 1С 

Керувати 

роботою складу 

Робота з 

персоналом 

(розподіл 

завдань, 

делегування, 

контроль) 

Робота з 1С 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

(накладні, 

переміщення) 

Оптимізація усіх 

діючих 

виробничих 

процесів складу 

Салон краси "Анна" Івано-

Франківськ, 

вул.Є.Конова

льця, 35, 

+380 (50) 

156-19-68 

(Наталя) 

Майстер 

манікюру і 

педикюру 

вт - сб з 9.00 

до 18.00, 

постійна 

зайнятість 

6500 - 12000 Досвід роботи від 1 

року. Наявність 

медичної книжки 

Наявність 4 

комплектів 

інструментів 

Якісне 

виконання 

манікюру, 

гелевого 

нарощення 

нігтів, педикюру. 

Ательє пошиття та 

ремонту 

Івано-

Франківськ, 

Шеремети,2, 

+380 (91) 

613-90-63 

(Олена) 

Кравець 

жіночого одягу 

10:00 - 18:00 

год (пн.- пт.) 

10000 - 15000 

грн. 

Досвід роботи 

вітається 

Ремонт одягу 

Розкрій та 

пошиття 

Green Bar&Resto Калинова 

Слобода (2 

черга), 

Слобідська 

26, +380 (96) 

150-19-17 

(Христина) 

Кухар-

Універсал 

З 10:00 год/до 

20:30 год, 3/3, 

постійна 

зайнятість 

800 грн/вдень • досвід роботи 

обов’язковий! 

• вміння 

працювати на 

різних процесах 

( холодний, 

гарячий, видача 

), 

• приготування 

страв згідно 

рецептур і 

технологічних 

карт,  

• дотримання 

санітарно-

гігієнічних норм 

 "blago developer" Івано-

Франківськ, 

+380 (93) 

840-45-87 

(Марія) 

Електромонта

жник 

з понеділка 

по п'ятницю, 

постійна 

зайнятість 

від виробітку Досвід роботи Монтаж 

електромереж по 

квартирах 

Ресторан Yummy вул.Мельни-

чука 16Б, 

+380 (67) 

714-32-54 

(Віта ) 

Бариста 2/2 або 3/3 з 

09:30 год до 

20:00 год 

10000 грн Досвід роботи від 1 

року є обов’язковим  

Офіційне 

працевлаштування 

1.Приготування 

кавових та 

авторських 

напоїв згідно 

технологічних 

карт. 

2. Вміння робити 

лате-арт 

3.Знання 

програми iiko  

4.Часткове 

обслуговування 

гостей. 

5.Дотримання 

концепцій та 

стандартів 

закладу 

ТМ "ВАМ" вул. Польова, 

8, +380 (68) 

909-09-00 

(Оксана) 

Фасувальник 

готової 

продукції 

4-6 днів на 

тиждень, 

неділя 

завжди 

вихідний; 1-2 

500-700 грн 

за зміну 

- уважність та 

дисциплінованість; 

- енергійність та 

швидкий темп в 

роботі; 

- пакування 

готових виробів; 

- переміщення 

продукції в 

межах 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

дні 

плаваючих 

вихідних, 

постійна 

зайнятість 

- відсутність 

шкідливих звичок 

підрозділу; 

наклеювання 

стікерів, 

інформаційних 

наліпок. 

ТМ "ВАМ" вул. 

Польова,8, 

+380 (68) 

909-09-00 

(Оксана)  

Завідувач 

(бригадир) 

фасувального 

цеху 

З 08.15 до 

18.00, пн-пт., 

постійна 

зайнятість 

600грн/день - навики ведення 

складського обліку 

- досвід управління 

персоналом 

- готовність до 

роботи при 

низькорежимних 

температурах 

- організація та 

контроль роботи 

працівників та 

фасувального 

цеху в цілому 

- складання 

графіку виходів 

працівників 

- прийом та 

відвантаження 

товару 

- контроль 

залишків 

продукції на 

складі 

- формування 

потреби в 

упаковці, 

етикетках та ін. 

- участь у 

проведенні 

інвентаризації 

Харчосмакова 

фабрика 

вул.Крайків-

ського, 1, 

+380 (67) 

280-67-38 

(Ольга) 

 

Бухгалтер-

касир 

пн-пт, 

постійна 

зайнятість 

ставка + КПІ Профільна освіта та 

досвід роботи від 1 

року; 

Знання принципів 

ведення 

бухгалтерського та 

податкового обліку; 

Знання програми 1С 

8 

ведення каси 

підприємства 

(проведення 

розрахунково-

касових 

операцій, 

дотримання 

касової 

дисципліни, 

робота з РРО, 

касова книга, 

розрахунки з 

підзвітними 

особами) 

контроль 

взаєморозрахунк

ів та створення 

актів звірок з 

контрагентами 

контроль 

первинної 

бухгалтерської 

документації 

(розхід) 

ПП Паляниця. Кухня 

Галичини 

Січових 

стрільців 13а, 

+380 (67) 

733-49-65 

(Наталя ) 

Бармен - 

офіціант 

2/2…3/3 з 

9.00 до 20.00, 

10:00-19:00 

500+% Досвід роботи 

вітається, без 

шкідливих звичок, 

хороший настрій не 

залежно від погоди! 

Вміти готувати 

найсмачніші 

кавові напої, 

обслуговування 

гостей закладу, 

підтримка 

робочого місця в 

чистоті. 

МЕРІ вул.Стуса 35 Адміністратор 10:00-19:00, від   



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

салону/ 

бровист 

тимчасова 

зайнятість 

350грн/день, 

10:00-19:00 

       

Апельсинчик Національна 

Гвардія 14е, 

+380 (97) 

966-32-64 

(Вікторія) 

Продавець-

консультант 

8:00-22:00, 

постійна 

зайнятість 

400 

грн,+премія 

Розуміти як іде 

торгівля , бажання 

працювати  

Вік: 17-40 

Прагнення 

працювати , 

вихованість , 

охайність , 

приємне 

спілкування з 

людьми 

PROSTROR вул. 

Галицька, 139 

(Рівер Парк), 

+386 (67) 

563-27-58 

(Анастасія) 

Продавець-

консультант 

4/2 з 8:00-

20:00, 

постійна 

зайнятість 

ставка+КРІ -усмішка та гарний 

настрій; 

-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); 

Ресторан 

"Хлібосольний" 

Вул.Чорново

ла, 380 (63) 

057-76-97 

(Христина) 

Піцайоло 3/3,09:00-

21:00, 

постійна 

зайнятість 

700 грн/зміна ✓ досвід роботи  

✓ досвід ручної 

розкатки 

✓ розкатування 

тіста 

✓ приготування 

піци згідно з 

технологічними 

картами 

✓контроль 

термінів та умов 

зберігання 

Ресторан 

"Хлібосольний" 

вул.Чорновол

а, 380 (63) 

057-76-97 

(Христина) 

Офіціант 3/3, 9:00-

21:30, 

постійна 

зайнятість 

400грн 

+чайові 
✓ досвід роботи 

✓ бажання 

працювати 

✓ 

комунікабельність, 

відповідальність 

✓ допомога 

гостю при виборі 

страви 

✓ 

обслуговування 

гостей згідно 

стандартам 

сервісу 

✓ розрахунок 

гостей 

Фоп Савчин вул.Галицька 

7 ,+380 (96) 

574-41-57 

(Світлана) 

Бухгалтер з 

правами 

адмініструванн

я 

10 -19 год, 

постійна 

зайнятість 

Договірна, 

достойна 

Цілеспрямованність

, бажання вчитись і 

розвиватись, 

пунктуальність, 

дорброзичливість,, 

знання ексель, ворд,  

знання с1. 

Ведення обліку,, 

вирішенння 

поточних задач, 

розстановка 

кадрів з 

доведенням їх 

поточних задач, 

координація 

загальної роботи 

Сімейна пекарня вул.Галицька 

145, +380 (97) 

798-07-28 

(Уляна) 

Продавець 2/2  

з 8:00-22:00,  

постійна 

зайнятість 

600/день  бажання 

вчитися професії і 

вдосконалювати 

свої навички; 

• позитивний 

настрій при 

спілкуванні з 

Гостями та 

колегами. 

• Викладка і 

оформлення 

вітрини 

виробами. 

• Пакування 

продукції в 

пакет при 

продажі. 

• Продаж гостям 

нашої фірмової 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

продукції: хліб, 

круасани, 

слойки... 

• Виконання 

стандартів 

обслуговування. 

Сімейна пекарня вул.Галицька 

145, +380 (97) 

798-07-28 

(Уляна) 

Пекар 2/2, постійна 

зайнятість 

500/день Дотримання умов 

зберігання 

продукції і 

сировини, правил 

особистої гігієни. 

• Випічка 

фірмової 

продукції (хліб, 

багети, слойки, 

круасани і т.д) з 

напівфабрикатів: 

замішувати тісто 

не потрібно. Ви 

працюєте з 

готовими 

виробами; 

 • Оформлення 

вітрини . 

Магазин 

"Кулінарочка" 

вул.Тролейбу

сна 24, +380 

(97) 218-66-

60 (Ярослава) 

Продавець 9:00 до 21:00, 

постійна 

зайнятість 

450 грн/день Ввічливість Знання 

комп'ютера 

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

https://t.me/IF_job

