
Перелік вакансій станом на 31.05.2022р. 

Назва підприємства, 

СПД 

Адреса, 

контактна 

інформація 

Назва вакансії Графік 

роботи, вид 

зайнятості 

Розмір 

заробітної 

плати, грн 

Вимоги до 

кандидата 

Завдання та 

обов′язки 

Stylus м.Івано-

Франківськ, 

Гетьмана 

Мазепи 

+380 (96) 

326-97-28 

(Катерина) 

Оператор call 

centre 

Графік 

плаваючий  

5\2, постійна 

зайнятість 

Від 9000грн - знання української 

мови; 

- письмова 

грамотність; 

- уважність до 

деталей; 

- інтерес до нових 

технологій та 

гаджетів; 

- бажання навчатися 

та розвиватися. 

- консультування 

клієнтів по 

вхідній лінії; 

- презентація 

продуктів та 

товарів; 

- обробка 

замовлень; 

- работа з 1С 

PROSTOR м.Івано-

Франківськ, 
вул. Мазепи, 

168 (р-н 

БАМ) 

+380 (67) 

563-27-58 

(Анастасія) 

 

Продавець-

консультант 

10:00-19:00 

постійна 

зайнятість 

ставка+КРІ -комунікабельність, 

здатність швидко 

навчатись, грамотна 

мова; 

-тактовність, 

пунктуальність, 

відповідальність; 

-робота в команді та 

на результат; 

-офіційне 

працевлаштування 

-консультація 

покупців щодо 

товарів та акцій; 

-викладка товару 

згідно з 

існуючими 

стандартами; 

-обслуговування 

покупців на касі 

(навчаємо); 

-участь в 

проведенні 

інвентаризацій; 

-усмішка та 

гарний настрій ;) 

blago developer м.Івано-

Франківськ, 

Коновальця 

35 

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Бригада 

штукатурів 

З понеділка по 

п'ятницю 

постійна 

зайнятість 

 

Договірна - досвід роботи 

цементно-піщаною 

сумішшю; 

- відповідальність, 

працьовитість. 

якісне 

здійснення 

штукатурних 

робіт на 

будівельному 

майданчику. 

Green Bar & Resto м.Івано-

Франківськ, 

Слобідська 

26 

+380 (96) 

150-19-17 

(Христина) 

Офіціант З 10:00/21:00 

постійна 

зайнятість 

 

400 грн/вдень - комунікабельність, 

грамотна мова, 

- тактовність, 

пунктуальність, 

- відповідальність, 

- робота в команді 

Обслуговування 

гостей 

Територія MIN м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Дністровська 

26 

+380 (63) 

375-03-72 

(Надія) 

Керуючий 

магазином 

8:30-19:00 

постійна 

зайнятість 

12 000-

15 000грн 

- Досвід роботи у 

сфері роздрібної 

торгівлі 

непродовольчої 

групи товарів від 1 

року. 

- Досвід 

планування, 

керівництва 

персоналом, 

управління 

продажами та 

аналізу ключових 

показників. 

- Організованість, 

працьовитість та 

ініціативність. 

- Організація 

ефективної 

роботи магазину, 

забезпечення 

високого рівня 

сервісу. 

-Управління 

співробітниками 

магазину 

(допомога в 

навчанні, 

мотивація, 

контроль), 

створення та 

формування 

ефективної і 

згуртованої 



торгової 

команди. 

- Організація 

обліку товару, 

контроль 

наявності 

необхідного 

асортименту. 

- Дотримання 

правил і 

стандартів 

мерчендайзингу 

магазину, 

оформлення 

вітрин. 

- Документообіг 

та звітність. 

- Рішення 

організаційно-

технічних і 

господарсько-

адміністративни

х питань. 

- Комунікація з 

центральним 

офісом і 

адміністрацією 

ТЦ. 

Кухня bakery м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Левинського 

1а 

+380 (95) 

844-74-78 

(Михайло 

Олегович) 

Експедитор з 

власним авто 

6/1  

9:00 - 15:00 

постійна 

зайнятість 

 

Договірна Комунікабельність,

охайність, вчасно 

доставляти товар у 

місця продажу, 

ввічливість,бажання 

працювати та 

заробляти 

Логістичні 

поставки товару 

АТ 

"Прикарпаттяоблен

ерго" 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Інженер з 

кошторисної 

роботи 

(декретне 

місце) 

ПН-ЧТ 8:00—

17:15, ПТ 

8:00—16:00; 

Тимчасова 

зайнятість 

15 400 грн на 

руки після 

випробувальн

ого періоду. 

Освіта вища 

енергетичного 

напрямку; 

Досвід бажаний у 

сфері енергетики; 

Досвідчений 

користувач: MS 

Office Exсel, Word. 

Приймання актів 

виконаних робіт 

(АВР) з 

стандартного та 

нестандартного 

приєднання від 

підрядних 

організацій, 

проведення в 

SAP R3; 

Ведення реєстрів 

по АВР, 

підготовка та 

подання на 

підпис АВР, 

контроль за 

обігом АВР, які 

подані на підпис, 

здача їх в 

бухгалтерію. 



АТ 

"Прикарпаттяоблен

ерго" 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Інженер 

інвестиційної 

політики 

відділу 

економічного 

аналізу 

ПН-ЧТ  

8:00—17:15, 

ПТ 8:00—

16:00; 

постійна 

зайнятість 

 

11 200 грн на 

руки після 

випробувальн

ого періоду 

Освіта вища 

технічного 

напрямку; 

Досвід роботи на 

посаді інженера в 

енергетичній галузі; 

Знання 

персонального 

комп’ютера на рівні 

середнього 

користувача; 

Вміння читати та 

розуміти схеми 

електропостачання; 

Аналітичні 

здібності, уважність 

та 

сконцентрованість. 

Верифікація 

звітних даних за 

формою № 11-

НКРЕКП «Звіт 

щодо надійності 

електропостачан

ня»; 

Проведення 

розрахунків та 

аналізу 

показників 

моніторингу 

електропостачан

ня; 

Формування 

інформації щодо 

виконання 

індексів 

середньої 

тривалості 

довгих перерв в 

електропостачан

ні та 

розрахункового 

обсягу 

недовідпущеної 

електроенергії. 

АТ 

"Прикарпаттяоблен

ерго" 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Контролер 

енергонагляд

у 

Восьмигодинн

ий робочий 

день. 

6300 грн. Бажано житель м.І-

Ф, який добре знає 

місто; 

Хороший фізичний 

стан, вміння 

спілкуватись, 

стресостійкість. 

Зняття 

показників 

лічильників у 

споживачів; 

Рознесення 

рахунків на 

оплату та 

попереджень про 

відключення. 

будівельна 

компанія 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. Сахарова 

+380 (99) 

911-55-93 

(Вероніка) 

Машиніст 

баштового 

крана 

(крановий) на 

LIEBHERR 

з понеділка по 

п'ятницю, 9-10 

робочих годин 

120 грн/год - досвід роботи від 

5-ти років; 

- уважність, 

точність; 

- бажання 

працювати та 

заробляти; 

- лояльність. 

- обслуговування 

будівельного 

майданчика 

АТ 

"Прикарпаттяоблен

ерго" 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Індустріальна

, 34 

+380 (50) 

525-14-14 

(Тетяна) 

Електромонте

р з випро-

бувань та 

вимірювань 

(тимчасова 

посада) 

ПН-ЧТ 8.00-

17.15, ПТ 8.00-

16.00 

Тимчасова 

зайнятість 

12200 – 13800 

грн на руки, 

залежно від 

розряду. 

Професійно-

технічна освіта. 

Стаж роботи 

електромонтером з 

випробувань та 

вимірювань не 

менше 1-го року. 

Випробування та 

виміри на 

електрообладнан

ні напругою до 

110 кВ. 

Технічне 

обслуговування 

та ремонт 

обладнання. 

Салон краси м. Івано-

Франківськ, 

вул.Незалежн

ості 

+380 (50) 

573-96-19 

(Ольга) 

Майстер 

МАНІКЮРУ 

Графік 

вільний, 

 постійна 

зайнятість 

% Професіоналізм Манікюр,педикю

р 



Освітній заклад-

Дитячий Клуб 

Тедді 

м. Івано-

Франківськ, 

Південний 

Бульвар, 21 

+380 (68) 

907-55-61 

(Людмила) 

Вихователь 09.00-16.00 

постійна 

зайнятість 

 

7000грн - бажання 

працювати; 

- педагогічна освіта; 

- відповідальність; 

- пунктуальність; 

- знання англійської 

мови; 

- любов до дітей. 

-Виховання та 

навчання дітей ; 

- підготовка та 

проведення 

інтегрованих 

занять; 

- організація  

тематичних свят; 

- створення 

сприятливої 

безконфліктної 

атмосфери між 

дітками. 

MANGAL TIME'S м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Петлюри, 8 

+380 (95) 

900-57-75 

(Наталя) 

Пекар 08.00-21.00 

постійна 

зайнятість 

Договірна Акуратна, 

відповідальна, 

знавець своєї справи 

Випікання хліба 

Пивоварня Панське м.Івано-

Франківськ, 

вул. Отця 

Блавацького, 

2 

+380 (66) 

600-60-20 

(Анастасія) 

Менеджер з 

продажу 

Робота в офісі 

з понеділка-

п'ятницю з 

9:00—17:00 

постійна 

зайнятість 

 

8000 грн Уміння та бажання 

працювати, 

цілеспрямованість, 

навики роботи в 

команді. 

Впевнене володіння 

ПК (MS 

Office,Internet,1C). 

Комунікабельність, 

відповідальність, 

робота на результат. 

Робота в 1С -

буде перевагою. 

Збір та 

формування 

замовлень. 

Підтримка та 

розвиток 

клієнтської бази  

Контроль та 

дотримання 

договірних умов. 

Ведення 

залишків товарів 

в 1С 

Prostir.coffee м.Івано-

Франківськ, 

вул. Гетьмана 

Мазепи, 164 

+380 (73) 

171-77-70 

(Костянтин) 

Бариста 3/3  

з 8:00 — 20:00 

постійна 

зайнятість 

 

8.000-10.000 

грн 

 

Бути позитивним, 

всміхненим та 

готовим працювати 

з великою кількістю 

людей 

Бути стресостійким, 

адже в день ми 

обслуговуємо 100 

— 200 людей з 

різним настроєм і 

характером. 

Приходити на 

роботу вчасно. 

Вміло розмовляти 

українською мовою 

Вік від 18-ти років 

(через 2 місяці буде 

18 — не підходить) 

Обслуговування 

клієнтів 

Beauty Party м.Івано-

Франківськ, 

вул. 

Коновальця 

100 ТЦ White 

+380 (97) 

357-74-61 

(Євгенія) 

Майстер 

манікюру 

9:00-19:00 

постійна 

зайнятість 

 

Від 8000грн -чистий комбі 

-нарощення нігтів 

-робота з полігелем 

Манікюр, 

педикюр (не 

обов’язково) 

Є 2 вакансії на 

повну та не 

повну зайнятість 



IT STEP Ivano-

Frankivsk 

м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Л.Гузара, 49 

+380 (67) 

699-57-76 

(Мар'яна) 

Маркетолог П'ятиденний 

робочий 

тиждень, 
постійна 

зайнятість 

 

За 

домовленістю 

- Досвід роботи в 

сфері SMM; 

- вища освіта; 

- успішний досвід 

планування та 

реалізації SMM-

кампаній в 

Інтернеті; 

- грамотна письмова 

і усна мова; 

- самостійність в 

роботі, готовність 

нести 

відповідальність за 

результат; 

- бажання розвивати 

свої професійні та 

особисті якості; 

- володіння ПК на 

рівні впевненого 

користувача 

(Photoshop і 

Illustrator). 

- досвід роботи з 

системами 

контекстної 

реклами (Google 

AdWords) і 

Facebook Ads 

Manager буде в «+»; 

- робота в IT-

компаніях і / або 

освітніх проектах 

буде перевагою. 

Організація і 

проведення 

заходів: Дні 

відкритих 

дверей, 

презентації, 

прес-

конференції; 

- написання: 

прес-релізів, 

пост-релізів, 

статей; 

- висвітлення 

життя Академії в 

соціальних 

мережах 

Facebook, 

Instagram: фото-

контент, тексти 

постів, рекламні 

тексту; 

- розміщення та 

актуалізація 

інформації на 

освітніх 

порталах: trn.ua, 

education.ua, 

osvita.ua, 

vstup.info, 

abiturients.info і 

ін; 

- виправлення, 

узгодження, 

робота з 

підрядниками з 

виготовлення 

поліграфії. 

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 

HTML/CSS/SASS/B

ootstrap/Foundation/J

avascript/jQuery/AJA

X; 

• Знання PHP / 

MySQL; 

• Буде плюсом 

уміння працювати з 

git. 

• Адаптивна 

верстка 

• Розробка сайтів 

на WordPress 

(Front-end/ Back-

end); 

• Створення 

плагінів для 

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; 

— 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 



— постійно 

навчаєшся та 

розвиваєшся. 

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 

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

 

https://t.me/IF_job

