
Є бажання стати частиною енергетичної команди та зробити свій внесок у 

розбудову країни? 

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Начальник управління бюджетування, інвестицій і аналізу 

 

Функціональні обов'язки: 

• Постановка задач для автоматизації бізнес процесів напрямку в системі 

SAP4Hana 

• Організація і контроль своєчасності та якості складання річних, квартальних, 

місячних бюджетів по формах «Баланс», «P&L» 

• Організація і контроль своєчасності та якості складання квартальних 

оперативних (уточнених) та місячних прогнозних бюджетів по формах 

«Баланс», «P&L» 

• Контроль не перевищення фактичних витрат в розрізі статей над 

бюджетними 

• Контроль фактичного отримання доходів порівняно з бюджетними 

• Проведення аналізу фактичних витрат і доходів порівняно з бюджетними, 

включаючи факторний аналіз 

• Постановка і контроль роботи відділу інвестицій 

• Постановка і контроль роботи відділу аналізу 

• Формування (розвиток) мотивованої, професійної команди 

• Контроль роботи управління, своєчасне виконання поставлених задач 

 

Необхідні навички та знання: 

 

• Повна вища економічна освіта (денна форма навчання) 

• Досвід роботи на керівних посадах фінансово-економічного напрямку від 5 

років 

• Досвід складання управлінської звітності за МСФЗ 

• Досвід бюджетування та прогнозування 

• Досвід проведення аналізу фінансово-господарської діяльності та інвестицій 

• Досвід автоматизації бізнес процесів 

• Наявність дипломів (сертифікатів), підтверджуючих знання МСФЗ, 

фінансового аналізу, управлінської звітності 

• Вільне володіння комп'ютером: бухгалтерські програми, Excel, Word, 

PowerPoint 

• Знання англійської мови на рівні не нижче Upper Intermediate 

 

 



 

Ідеальний кандидат на дану посаду, окрім описаного вище: 

• Є зрілою особистістю з високим рівнем морального розвитку 

• Знає, що таке професійна етика та неухильно її дотримується 

• Орієнтований на результат 

• Стресостійкий 

• Клієнтоорієнтований 

• Має повну кваліфікацію ACCA, або CPA, CFA чи CIMA 

• Має досвід роботи в аудиторських компаніях Великої четвірки 

• Вільно володіє англійською мовою 

• Має досвід роботи з програмним комплексом SAP 

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. 

 


