
Провідний  фахівець Охорона об’єктів та безпека . 

Диканський ПМ Лубенське ЛВУМГ. 

 

Наші очікування щодо Вас: 

 Вища освіта відповідного напрямку підготовки. 

 Досвід роботи від 2 років. 
 Знання SAP ERP (бажано). 
 Пунктуальність, відповідальність, уважність, дисциплінованість. 

Що Ви будете робити: 

 Бере участь у роботі з виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень на 

об’єктах Управління. 

 Здійснює взаємодію з правоохоронними та контролюючими органами, органами місцевого 

самоврядування, іншими організаціями з питань профілактики, попередження, виявлення 

та припинення посягань на майно Управління. 

 Здійснює виявлення та попередження фактів розкрадання, пошкодження майна та 

нанесення інших матеріальних збитків, за необхідності, забезпечення особистої безпеки 

працівників Управління. 

 Забезпечує виконання наказів, положень, інструкцій з питань безпеки Товариства. 

 Здійснює контроль за дотриманням в структурних підрозділах Управління вимог 

нормативно-правових документів та чинного законодавства з питань економічної безпеки, 

перепускного та внутрішньооб’єктового режимів та інших питань, які належать до сфери 

діяльності  відповідного (за напрямом) структурного підрозділу апарату Товариства 

 Бере участь у комплексних перевірках службової діяльності в цих підрозділах, вживає 

заходів щодо усунення виявлених недоліків.  

 Бере участь у роботі з запобігання та протидії щодо порушень охоронних зон на об’єктах 

Управління. 

 За дорученням начальника Управління розглядає звернення громадян, підприємств, 

установ, правоохоронних та контролюючих організацій, вивчає публікації і повідомлення у 

засобах масової інформації з питань, що належать до сфери діяльності Управління. 

 Бере участь у інформаційно-аналітичному супроводженні слідчих дій за кримінальними 

провадженнями та особисто контролює цей процес. 

 Забезпечує проведення обстеження спеціальними технічними засобами приміщень, 

будівель Управління. 

 Вивчає спільно з службою роботи з персоналом кандидатів для прийому на роботу до 

Управління. 

 Бере участь у вивченні документів Управління, зокрема актів перевірок і ревізій 

фінансово-господарської діяльності, службових розслідувань за фактами, які можуть 

призвести до негативних наслідків для господарської діяльності Управління. 

 Бере участь у вивченні фінансово-економічного стану суб’єктів підприємницької 

діяльності, з якими Управління підтримує господарські відносини, на предмет вивчення їх 

економічної надійності, платоспроможності та причин несвоєчасної сплати коштів за 

надані послуги та надає  керівнику відповідного (за напрямом) структурного 

підрозділу апарату Товариства пропозиції та звіти. 

 За дорученням керівника відповідного (за напрямом) структурного підрозділу 

апарату Товариства контролює та здійснює аналіз стану дебіторської та кредиторської 

заборгованості вивчення обставин, що призвели до їх прострочення, та надає пропозиції 

щодо її зменшення. 



 Забезпечує співпрацю та отримання в організаціях, установах та підприємствах, 

громадських організаціях і установах інформації та матеріалів, необхідних для виконання 

поставлених завдань з питань безпеки. 

 Забезпечує інформування начальника Управління та керівника відповідного (за 

напрямом) структурного підрозділу апарату Товариства про отриману інформацію 

щодо зловживання, скоєння злочинів та інших протиправних дій працівниками 

Управління, спрямованих на загрозу безпеки Товариства з метою їх попередження. 

 Здійснює контроль та координацію діяльності суб’єктів охоронної діяльності, що надають 

послуги з охорони об’єктів Управління на договірній основі. 

 Виконує пошук джерел інформації, баз даних, довідкових матеріалів для підготовки 

аналітичних даних для керівництва відділу 

 Здійснює збір, накопичення і аналітичну обробку інформації, отриманої в 

результаті проведення заходів з інформаційної безпеки. 

Ми пропонуємо: 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Місце роботи – Полтавська обл., Лубенський  р-н, с. Піски. 

 

Надсилайте резюме та мотиваційний лист на адресу: 

 krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Документи приймаються до 09 вересня 2021 року включно. 
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