
Івано-Франківський  коледж

ресторанного сервісу і туризму 

Національного університету харчових технологій

Перспективи працевлаштування



Готель “Надія” визнаний найкращим бізнес-готелем ***
Східної Європи премією International Hospitality Awards

Запрошує на роботу випускників коледжу готельно-ресторанного, 

туристичного та комерційного напряму підготовки



На роботу у ресторан запрошуються 

висококваліфіковані працівники на посади:

- адміністратора;

- офіціанта;

- бармена;

- кухаря;

- кондитера.
Бездоганний сервіс європейського рівня 

в поєднанні з кращими традиціями 

української гостинності.



Ресторан запрошує на роботу :

-кухарів;

-барменів;

- офіціантів;

- адміністраторів рецепції;

- кондитерів.

Європейська кухня в поєднанні з українськими стравами в ресторані «Альпійський»



Запрошує на роботу :

- офіціантів;

- барменів;

- кухарів

Сімейний ресторан «Фамілія" — це надзвичайно приємний та вишуканий 

заклад, який знаходиться у самому "серці Івано-Франківська"



Ресторан VillaPark - запрошує :

- офіціантів \ барменів;

- кухарів \ шеф-кухарів \технологів;

- адміністратор ів\ метрдотелів;

Європейський ресторан з українським серцем

Ресторан сімейного типу
Філософія ресторану полягає у створенні

ідеального заміського відпочинку в

гармонічному поєднанні вишуканості та

комфорту.



Запрошує на роботу 

випускників коледжу 

ресторанного напряму:

- офіціантів;

- барменів;

- кухарів\ шеф-кухарів;

- кондитерів

ОДИН З НАЙКРАЩИХ ЗАКЛАДІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЗА ВЕРСІЄЮ TRIPADVISOR



Запрошуємо  випускників коледжу ресторанного напряму :

- офіціантів\ барменів;

- адміністраторів;

- кухарів\ шеф-кухарів;

Кожен куточок закладу створено з любов’ю, тому, незалежно від 

настрою, кожен гість знайде собі місце на власний смак.



На роботу запрошує :

- офіціантів;

- барменів;

- шеф-кухарів;

- кондитерів.

FABBRICA – італійський

ресторан з українськими

продуктами



Запрошує тих, хто має бажання

працювати та навчатися:

- офіціантів/ барменів ;

- метрдотелів/адміністраторів;

- ранкових адміністратор ів;

- кухарів /су-шефів/  технологів;

- кондитерів .

Ресторан "Надія" — це ідеальне місце для святкування весіль, днів народжень, 

корпоративних вечірок, випускних вечорів, романтичних побачень, Нового Року, 

Різдвяних свят, дитячих веселощів та проведення інших урочистостей.



Ресторан “Корасіні” запрошує на 

роботу працівників , які готові 

спробувати щось нове для себе:

- офіціантів\ барменів;

- кухарів \ шеф-кухарів

Ресторан “CORASSINI grill & wine” розташований в самому центрі 

міста Івано-Франківськ, в фортечній галереї «Бастіон».



На роботу запрошує:

-офіціантів\ барменів;

- кухарів;

- адміністраторів;

- сомельє.

Вишуканий кулінарний Кавказ стає ближчим.

Грузинська кухня, щедра на незвичайні поєднання,

неймовірно смачна та напоєна ароматом трав і спецій.



На роботу  запрошує:

- офіціантів\ барменів;

- адміністраторів;

- метрдотелів;

-кухарів\ шеф-кухарів;

-технологів.

Для істинних поціновувачів прекрасного особливо припаде 

до душі вишукано-галантний стиль оформлення ресторану 

та його оригінальне планування.



Кав’ярня “  Профітроль” запрошує на 

роботу працівників , які готові працювати:

- офіціантами \ барменами;

- кухарями ;

- кондитерами.

Кав’ярня – кондитерська «Профітроль» 

створена для задоволення бажань та втілення 

смакових фантазій… Розташований в 

самому серці Івано-Франківська…



ПТД - найбільша дистрибуційна компанія на Прикарпатті, та у всій Західній Україні

Генеральний напрямок роботи - дистрибуція продуктів

харчування, алкогольних та безалкогольних напоїв.

Запрошують на роботу випускників коледжу   

комерційного напряму



«МЕТРО Кеш енд Кері Україна» запрошує:
•адміністраторів торгового залу;

•менеджерів по роботі з кадрами;

•менеджерів по роботі з VIP  клієнтами;

•промоутерів;

•маркетологів;

•продавців;

Мережа магазинів професійної оптової торгівлі

Адреса: м. Івано – Франківськ, вул. Вовчинецька, 225  

Центри оптової торгівлі METRO та MAKRO пропонують асортимент

до 30 000 продовольчих та непродовольчих товарів.

METRO Cash & Carry -

мережа магазинів

професійної оптової

торгівлі на засадах

самообслуговування



Адреса: м. Івано – Франківськ, вул. Івасюка,17 

Щорічно колектив Епіцентру поповнюється професійними кадрами. 

Запрошує на роботу :

• менеджерів по закупівлі;

•маркетологів ;

•адміністраторів залу;

• менеджерів по роботі з клієнтами;

• завідуючів складів;

•комірників;

•продавців.

Епіцéнтр - мережа будівельних 

магазинів України



Адреса: м. Івано – Франківськ, вул. Миколайчука, 2

Команда  ТЦ «Арсен»- це 

натхнені цікавою ідеєю, 

молоді, амбіційні, націлені на 

результат професіонали, які 

разом працюють заради 

досягнення спільної мети. 

Запрошує на роботу випускників :

• мерчендайзерів;

• комірників;

• менеджерів;

•завідуючів складів;

• адміністраторів  залу.

ТЦ “Арсен” – перший супермаркет Західної  України, який поєднав                                      

європейський рівень сервісу з українською гостинністю



Адреса: м. Івано – Франківськ, вул. Коновальця, 221

Запрошує на роботу випускників коледжу :

• менеджерів секцій;

• мерчендайзерів;

• фахівців з моніторингу;

•продавців;

•кондитерів;

• менеджерів у роздрібну торгівлю;

Гіпермаркет "Велмарт" - оптимальні ціни і 

висока якість продукції.



Завтра 

починається 

сьогодні…

Наша адреса: вул О.Сорохтея, 43                                           

м. Івано-Франківськ 76014 Україна
Запрошуємо у заклад

успішних фахівців!


