
Є бажання стати частиною енергетичної команди та зробити свій внесок у розбудову країни? 

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Менеджер з кошторисної справи 

 

Функціональні обов'язки: 

 Сприяє процесам перевірки інвесторських кошторисних документацій на стадіях  

техніко-економічне обґрунтування, тер, проект, робочий проект, робоча документація  

 визначення вартості будівництва при складанні ціни пропозиції  учасника конкурсних 

торгів, договірних цін на будівництво та реконструкцію об’єктів  

 актів виконаних робіт по будівельно-монтажним роботам та послугам по об’єктам в 

повному обсязі, кошторисів на проектні роботи та комерційних пропозицій на інші 

послуги та роботи по об’єктам будівництва; 

 спряє процесу визначення вартості виконаних будівельно-монтажних та інших робіт по 

об’єкту будівництва для складання акту готовності об’єкту до експлуатації й передачі 

витрат по закінченому будівництвом об’єкта; 

 Оформлення договірних цін та змін до них; 

 Приймає участь у формуванні уніфікованих, одиничних розцінок вартості виконання 

робіт, які притаманні міжнародній практиці реалізації проектів; 

Аналіз актів виконаних будівельних робіт їх перевірка на відповідність вимогам 

чинного законодавства та нормативно-правових актів. 

Необхідні навички та знання: 

 Вища інженерно-будівельна освіта  

 Практичний досвід роботи за напрямом кошторисної справи не менше 3 років 

 Знання ціноутворення в будівництві та володіння програмний комплексом АВК-5 

 Володіння автоматизованим розрахунком кошторисної вартості проектних та 

вишукувальних робіт на всіх стадіях проектування 

 Знання основ технології будівельного виробництва, основ економіки та організації 

виробництва, праці й управління 

 Володіння методикою складання кошторисів, кошторисно-фінансових розрахунків, 

калькуляцій, тощо 

 Системне мислення, високий рівень ініціативності та самоорганізованості для 

можливої роботи у віддаленому доступі. 

 

Ми пропонуємо: 

 Участь в проєктах національного масштабу 

 Працевлаштування в великій та стабільній компанії  

 Графік роботи: з 8:30 до 17:30 

 Прозорі умови праці: гідна заробітна плата (за результатами співбесіди), щоквартальна 

премія, додаткові 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. 

 


