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

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Провідний фахівець відділу категорійного менеджменту матеріалів та обладнання 

Функціональні обов'язки: 

 Забезпечує роботу за напрямком аналізу заявок на торги з виконання матеріалів та 

обладнання; 

 Здійснює своєчасне провадження рекомендацій щодо вдосконалення тендерної 

документації;  

 Здійснює комунікації з представниками інших підрозділів та управлінь з метою отримання 

інформації щодо формування технічних завдань, специфіки матеріалів та обладнання, вимог 

до постачальників тощо;  

 Виконує пошук потенційних постачальників у сфері виготовлення/продажу/поставки 

матеріалів та обладнання з метою подальшого залучення до торгів та збільшення рівня 

конкуренції серед постачальників матеріалів та обладнання; 

 Здійснює комунікації з потенційними постачальниками для отримання інформації щодо 

найкращих практик, іновацій та підходів , що склалися на ринку матеріалів та обладнання;  

 Приймає участь у обговорюванні та формуванні категорійної стратегії. 

 

Необхідні навички та знання: 

 Вища освіта 

 Досвід роботи за напрямком закупівель в великих, структурованих компаніях із розвиненою 

закупівельною функцією від 2 років 

 Досвід маркетингових досліджень 

 Досвід взаємодії із закордонними партнерами 

 Розуміння ринку матеріалів та обладнання 

 Розуміння загальних вимог законодавства в частині Дозвольних документів, які мають бути 

наявні у організацій, що виконують поставку матеріалів та обладнання 

 Англійська мова - не нижче Intermediate 

 Сильна клієнтоорієнтованість - в змозі задовольнити вимоги внутрішніх і зовнішніх клієнтів 

 Відмінні навички ділової переписки та спілкування 

 Вміння працювати в умовах обмеженого часу 

Ми пропонуємо: 

 Місце роботи: м. Київ, вул. Олекси Тихого, буд. 103 

 Працевлаштування в стабільній компанії національного масштабу 

 Прозорі умови праці: висока заробітна плата, щоквартальна премія, додаткові пільги 

(додатковий оклад на оздоровлення, 5 днів додаткової відпустки та багато іншого), медичне 

страхування 

 Підтримку професіоналів, які орієнтовані на досягнення успіху 

 Можливість кар'єрного росту та визнання досягнень 

 Професійне та розвиваюче навчання 

Просимо направити резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на електронну 

пошту cv-tsoua@tsoua.com 

 

https://tsoua.com/pro-nas/kariera/vakansii/cv-tsoua@tsoua.com

