
Перелік вакансій станом на 30.09.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва 

вакансії 

Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

Будівельна компанія м. Івано-

Франківськ, р-

н Каскад, +380 

(99) 911-55-93 

(Вероніка) 

Бригада 

мулярів (6-8 

чоловік) 

 

пн-пт,  

08.00-18.00, 

повна 

зайнятість 

від виробітку - досвід у муровці; 

- відповідна якість 

роботи; 

- вміння читати 

креслення 

мурування 

зовнішніх стін 

(керамоблок) та 

внутрішніх 

перегородок 

(газоблоку) 

 

Будівельна компанія м. Івано-

Франківськ, 

+380 (99) 911-

55-93 

(Вероніка) 

Підсобний 

робітник 

(різноробочи

й) 

пн-пт,  

08.00-18.00, 

повна 

зайнятість 

за 

домовленістю 

- досвід роботи на 

будівництві; 

- відповідальність; 

- бажання 

працювати; 

- без шкідливих 

звичок 

робота на 

будівельному 

майданчику 

Поліграфічна 

компанія 

м. Івано-

Франківськ, 

+380 (93) 840-

45-87 (Марія) 

Керівник 

відділу 

продажу 

пн-пт,  

повна 

зайнятість 

Договірна - Досвід на 

аналогічній посаді. 

- Розуміння 

принципів продажу. 

- Розуміння різних 

типів поліграфічної 

продукції. 

- Відповідальність, 

результативність. 

- Побудова 

відділу; 

- Збільшення 

кількості 

продажів; 

- Модернізація 

існуючих 

процесів; 

- Здійснення 

контролю. 

Best Consult Івано-

Франківськ 

(центр),  

+380 (66) 907-

62-19 (Аліна) 

Менеджер по 

роботі з 

клієнтами 

(польська 

мова) 

10:00-19:00,  

повна 

зайнятість 

15 000 грн+ 

50-100$ 

бонуси 

Вік від 18 до 28 

Володіння 

ПОЛЬСЬКОЮ 

мовою на 

розмовному рівні 

Надання 

інформації про 

компанію, 

актуальні 

продукти та 

умови співпраці. 

-Прийом та 

обробка вхідних 

заявок. 

-Ведення бази 

даних. 

-Ведення 

короткої 

звітності. 

Кав‘ярня-магазин вул.Галицька 

201, +380 (96) 

459-00-82 

(Надія (писати 

в вайбер)) 

Бариста позмінний, 

постійна 

зайнятість 

600/зміна Бажаний досвід 

роботи в даній сфері 

Приготування 

кавових напоїв 

на професійній 

кавоварці, 

розрахунок 

гостей 

Копійочка Івано-

Франківськ, 

+380 (67) 341-

21-38 (Тетяна 

Полонець) 

Формат-

менеджер / 

Інженер-

проєктант 

пн-пт з 9:00 

до 18:00 

(сб,нд - 

вихідні), 

постійна 

зайнятість 

За 

результатами 

співбесіди 

досвід роботи на 

аналогічній посаді; 

знання та вміння 

працювати з 

програмою 

AutoCad; 

вміння читати 

креслення, 

наявність 

просторової уваги 

та візуалізації; 

грамотність, 

уважність до 

деталей, 

Проектування 

торгових точок: 

створення нових 

магазинів та 

актуалізація 

мережі в цілому; 

Підтримання 

комунікації з 

торговими 

точками з питань 

розташування 

обладнання; 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва 

вакансії 

Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

креативність та 

комунікабельність; 

знання основи 

мерчандайзингу та 

вдалого 

застосування їх на 

практиці. 

Ведення обліку 

обладнання по 

торгових точках; 

Формування та 

ведення 

документації по 

магазинах 

Yoki  вулиця 

Незалежності,3

, +380 (66) 814-

00-01 (Анна) 

Кухар у 

ресторан 

Yoki 

11:00-22:00, 

постійна 

зайнятість 

Погодинна 

оплата, 

залежить від 

кількості змін 

- бажано досвід 

роботи; 

- наявність медичної 

книжки — 

обов’язкова! 

- доглянутий 

зовнішній вигляд; 

- відповідальність, 

акуратність, 

стресостійкість, 

привітність, 

енергійність, 

життєрадісність. 

- 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 

Салон краси 

"Калина"  

вул.Незалежно

сті 103,  

+380 (50) 573-

96-19 (Ольга ) 

Майстер з 

манікюру  та 

педикюру 

Через день, 

постійна 

зайнятість 

% порядність Професіоналізм 

ProSenio вул.Галицька, 

111,  

+380 (97) 803-

36-17 (Наталя) 

Асистент 

керівника 

Гнучкий, 

постійна 

зайнятість 

50 000грн + 

передбачені 

премії 

Якщо ти вільно 

володієш німецькою 

мовою,  

цілковито 

самостійний у 

виконанні задач, які 

тобі поставив 

керівник 

позитивно ставишся 

до частих 

закордонних 

відряджень 

швидко реагуєш на 

нові задачі та 

оперативно їх 

виконуєш 

порядна, вихована, 

пунктуальна та 

грамотна людина, 

тоді приєднуйся. 

-  виконувати всі 

доручення 

керівника 

(організація 

поїздок, 

координація 

зустрічей, 

ведення 

комунікації та 

ін.). 

P.S. комунікація 

з керівником 

проходити 

дистанційно, 

оскільки він 

знаходиться 

зараз в 

Німеччині. Тому 

розглядаємо 

кандидатів, які 

живуть як в 

Івано-

Франківську, так 

і по всій Україні. 

Заклад "М'ясоруб" вул.Чорновола,

107А, +380 (63) 

224-37-07 

(Роботодавець) 

Шеф-кухар Узгоджується 

на співбесіді, 

постійна 

зайнятість 

Договірна - досвід роботи 

шеф-кухарем від 2-

ох років 

- організації 

роботи на кухні 

- видача страв 

- формування 

закупки 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва 

вакансії 

Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

- досвід роботи 

госпером 

обов'язково 

сировини та 

товару  

- розробка нових 

страв 

-проведення 

інвентаризації 

- контроль якості 

ТОВ "ОМК ІНВЕСТ" вул. Польова, 

8, +380 (68) 

909-09-00 

(Оксана) 

Менеджер з 

постачання 

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. 

ТОВ "Воля" Івано-

Франківськ, 

Вовчинецька 

172 А, +380 

(50) 370-16-12 

(Ольга 

Кравчук) 

Консультант 

Центру 

Обслуговуван

ня 

Щодня  

9-18, 

субота.неділя 

вихідний, 

постійна 

зайнятість 

5000-8000 Вища, середня 

освіта. Знання 

офісних 

комп'ютерних 

програм. 

Обслуговування 

клієнтів послуг 

Інтернет та 

телебачення. 

ТМ "ВАМ" вул. Польова, 

8, +380 (68) 

909-09-00 

(Оксана) 

Оператор 

виробничої 

лінії 

неділя 

вихідний 

завжди + 1−2 

плаваючих 

вихідних 

серед тижня 

600-800 

грн/день 

- вміння працювати 

з технічними 

налаштуваннями; 

- відповідальність; 

- бажання вчитися 

та працювати. 

- налаштування 

та контроль 

роботи 

виробничої лінії; 

- ведення 

технологічного 

процесу 

виробництва 

напівфабрикатів 

(вареників, 

пельменів, 

сирників); 

- контроль 

подачі тіста та 

начинок; 

- контроль ваги 

та якості 

виготовленої 

продукціїї. 



Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва 

вакансії 

Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

ТМ "ВАМ" вул. Польова, 

8, +380 (68) 

909-09-00 

(Оксана) 

Фасувальник 

готової 

продукції 

4-6 днів на 

тиждень, 

неділя 

завжди 

вихідний; 1-2 

дні 

плаваючих 

вихідних, 

постійна 

зайнятість 

500-700 грн 

за зміну 

- уважність та 

дисциплінованість; 

- енергійність та 

швидкий темп в 

роботі; 

- відсутність 

шкідливих звичок 

- пакування 

готових виробів; 

- переміщення 

продукції в 

межах 

підрозділу; 

наклеювання 

стікерів, 

інформаційних 

наліпок. 

ТМ "ВАМ" вул. Польова, 

8, +380 (68) 

909-09-00 

(Оксана) 

Кухар в цех 

приготування 

дерунів, 

чебуреків та 

випікання 

піци 

з 8:00 до 

18:00( 4-5 

робочих днів 

у тиждень) 

вихідні 

плаваючі по 

домовленості, 

постійна 

зайнятість 

500-600 грн 

за день 

Досвід кухаря 

бажаний (але не 

обов’язково) 

 

Відповідальність, 

бажання вчитися та 

працювати. 

Приготування 

сировини для 

виготовлення 

дерунів 

Формування 

чебуреків 

Формування та 

випікання піци 

ТОВ "ДЖІЕНПІ 

ФРУТС" 

вул. Барнича, 

4, +380 (97) 

150-57-73 

(Марія) 

Оператор на 

виробництво 

Пн-Пт з 07:40 

до 17:00 год, 

постійна 

зайнятість 

8 000 грн Вік від 19 до 45 

років, освіта 

середня спеціальна, 

бажано досвід 

роботи на 

виробництві, 

наявність медогляду 

при прийнятті на 

роботу обов'язкова, 

акуратність, 

уважність, 

чистоплотність, 

терпімисті до 

монотонної роботи. 

Резюме обов'язково 

надсилати на е-mail: 

hr.gnpfruits@gmail.c

om  

Розкладання або 

фасування 

харчової 

продукції 

(яблучних 

чипсів); часткове 

зачищення 

яблук; 

наповнення 

контейнерів 

порізаними 

яблуками; 

населення 

очищених яблук 

на слайсер; 

дотримання 

плану виробітку 

денної норми; 

прибирання 

робочого місця. 

Загалом робота 

"на ногах" 

Відкрита шкіряна 

мануфактура-магазин 

"Shuflia" 

Промприлад. 

Реновація, 

вул.Українсько

ї Перемоги, 23, 

+380 (67) 734-

11-16 (Тетяна) 

Майстер/Май

стриня/Швея 

по роботі зі 

шкірою 

9:00-18:00, 

постійна 

зайнятість 

10000-12000 

грн (на руки) 

 - ми навчимо 

працювати зі 

шкірою, попередній 

досвід 

необов'язковий 

- досвід роботи зі 

швейною 

машинкою 

важливий 

- вміння працювати 

з різними 

матеріалами та 

бажання 

розвиватись в цьому 

напрямі 

- пунктуальність, 

відповідальність 

- любов до професії 

- 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 

mailto:hr.gnpfruits@gmail.com
mailto:hr.gnpfruits@gmail.com


Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва 

вакансії 

Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

-

бажання створюват

и речі з турботою. 

шкіряних 

виробів. 

- оперативне 

виконання 

поточних 

завдань 

керівника 

департаменту 

шкіри. 

Територія 

Мінімальних Цін 

Вул. 

Дністровська 

26, +380 (63) 

375-03-72 

(Надія) 

Продавець-

касир 

8:30-19:00, 

постійна 

зайнятість 

10000 грн Досвід роботи на 

касі; 

Знання програми 

1С; 

Знання стандартів 

обслуговування 

покупців; 

Вміння 

спілкуватись с 

покупцями; 

Відповідальність, 

бажання працювати 

на результат, досвід 

командної 

співпраці. 

 

Ми гарантуємо: 

Офіційне 

працевлаштування; 

Зручний графік 

роботи з 8:30 до 

19:00; 

Копроративні 

знижки у розмірі 

20%; 

Кар'єрне зростання 

(більшість 

керівників 

магазинів зростали 

в всередині 

компанії); 

Конкурентну та 

своєчасну заробітну 

плату; 

Підтримку на 

випробувальному 

терміні/ 

наставництво. 

Розрахунок 

покупців на 

касовій зоні; 

Оформлення 

знижок, 

повернень і 

обмінів; 

Консультація 

покупців 

магазину; 

Відмінне знання 

асортименту; 

Приймання 

товару та його 

оформлення у 

торговому залі; 

Підтримання 

свого робочого 

місця в чистоті і 

порядку. 

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

https://t.me/IF_job

