
Є бажання стати частиною енергетичної команди та зробити свій внесок у 

розбудову країни? 

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Начальник управління фінансової звітності та розрахунків 

 

Функціональні обов'язки: 

 Складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів 

(МСФЗ) та з урахуванням особливостей діяльності підприємства: баланс, 

звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про рух 

капіталу, примітки до фінансової звітності. 

 Організація бухгалтерського та податкового обліку розрахунків з 

постачальниками за придбання та оприбуткування товаро-матеріальних 

цінностей, наданих послуг з транспортування, розрахунків з іноземними 

покупцями та замовниками; 

 Організація контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського та 

податкового обліку господарських операцій, відповідно до первинних 

документів. 

 Перевірка правильності відображення даних в обліку за МСФЗ, згідно з 

методологією та облікової політики компанії. Участь у закритті періоду. 

 Забезпечення керівників, аудиторів, перевіряючих та інших користувачів 

бухгалтерською інформацією в межах своєї компетенції. 

 Здійснення моніторингу та аналізу змін в МСФЗ то в законодавстві України 

з питань бухгалтерського обліку. 

 Участь в оновленні облікової політики, розробці / оновленні 

методологічних документів обліку, розробка та впровадження процедур 

внутрішнього контролю. 

 Супроводження процесу проходження аудиту річної звітності. 

 Участь в проектній діяльності. 

Необхідні навички та знання: 

 

 Повна вища економічна освіта (денна форма навчання) 

 Досвід роботи на керівних посадах фінансово-економічного напрямку від 3 

років 

 Досвід складання фінансової звітності за МСФЗ 

 Впевнений користувач SAP 

 Навички підготовки та проведення презентацій 

 Наявність дипломів (сертифікатів) ACCA, DipIFR, CFA або навчання за 

даною програмою буде суттєвою перевагою 

 Орієнтований на результат 

 Стресостійкий 

 Клієнтоорієнтований 

 Володіє англійською мовою 



Ми пропонуємо: 

 Місце роботи: м. Київ, просп. Любомира Гузара, 44 

 Працевлаштування в стабільній компанії національного масштабу 

 Прозорі умови праці: висока заробітна плата, щоквартальна премія, інші 

пільги 

 Підтримку професіоналів, які орієнтовані на досягнення успіху 

 Можливість кар'єрного росту та визнання досягнень 

 Професійне та розвиваюче навчання 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати. 

 


