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

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Менеджер з матеріально-технічного забезпечення об’єктів будівництва 

 

Функціональні обов'язки: 

 Формування та підготовка заходів для забезпечення потреб проектів Дирекції з 

реалізації проектів компресорних станцій необхідними товарно-матеріальними 

цінностями; 

 Підготовка обсягів комплектації об’єктів будівництва необхідними ТМЦ; 

 Формування плану забезпечення об’єктів будівництва у відповідності до графіків 

реалізації проектів; 

 Підготовка матеріалів для проведення процедур закупівель у відповідності до 

локальних актів Товариства; 

 Участь в підготовці тендерних документації на проведення закупівлі будівельно-

монтажних та інших робіт; 

 Контроль та виконання договірних зобов’язань підрядників в частині забезпечення 

поставки та отримання ТМЦ від підрядників; 

 Логістичні питання доставки матеріалів та обладнання; 

 Організація здійснення митних формальностей та митного очищення товарів; 

 Організація інспекції стану виготовлення технологічного обладнання на 

виробничих потужностях виробників;  

 Вхідний контроль поставленого обладнання; 

 Передача обладнання в монтаж, приймання змонтованого обладнання з відповідним 

оформленням первинних документів; 

 Підготовка необхідних документів для проведення процедур закупівель товарів, 

робіт і послуг у відповідності до локальних актів Товариства. 

 

Необхідні навички та знання: 

 Повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) 

 Досвід роботи за аналогічним напрямком - не менше 2 років 

 Досвід комплектації об’єктів будівництва необхідними товаро-матеріальними 

цінностями; 

 Володіння технічними навичками читання креслень та розробки вимог до 

обладнання; 

 Навички підготовки аналітичних та презентаційних матеріалів для менеджменту 

державною мовою; 

 Знання законодавства у сфері публічних закупівель та особливостей проведення 

процедур закупівель; 

 Системне мислення, високий рівень ініціативності та самоорганізованості для 

можливої роботи у віддаленому доступі; 

 Знання англійської мови не нижче Upper-intermediate 

 

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. 

 


