
Є бажання стати частиною енергетичної команди та зробити свій внесок у 

розбудову країни? 

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Менеджер фінансової звітності та методології бухгалтерського 

обліку групи фінансової звітності. 

Функціональні обов’язки: 

 Формування приміток до фінансової звітності. 

 Методологічний супровід та підтримка Облікової політики в актуальному стані з 

урахуванням змін в стандартах МСФЗ, діючого законодавства, оновлення, або 

впровадження нових бізнес процесів компанії. 

 Методологічний супровід та контроль створення рахунків у Плані рахунків, його 

актуалізація до Облікової політики та потреб бізнесу. 

 Сприяння впровадженню Комплексної автоматизованої системи керування на 

основі SAP S/4. 

 Визначення концептуальних підходів, уніфікацію і стандартизацію процесів, 

розробка регламентних документів в частині облікових функцій по бізнес-

процесам. 

 Аналіз коректності ведення бухгалтерського обліку Товариства за закріпленим 

напрямком обліку. 

 Участь у автоматизації процесу складання фінансової звітності. 

 Супроводження зовнішнього та внутрішнього аудиту фінансової звітності. 
 

 

Необхідні навички та знання:  

 Повна вища економічна освіта. 

 Досвід роботи у великих промислових компаніях (які проходили аудит Big4) за 

економічним або фінансовим напрямком/досвід роботи в аудиторських компаніях – 

не менше 2-х років (в тому числі за напрямком бізнес-аналітики). 

 Знання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IFRS), практичний досвід 

роботи з ними. 

 Володіння методами збору, обробки, систематизації та аналізу інформації. 

 Досвід автоматизації бухгалтерського обліку та бізнес-процесів. 

 Знання Microsoft Office в тому числі поглиблене знання Microsoft Excel. 

 Наявність дипломів та сертифікатів, зокрема ACCA DipIFR, СIPA, CAP тощо, буде 

додатковою перевагою. 

 Відповідальність, оперативність та якісне виконання задач, організаторські 

здібності і ефективна комунікація в робочому процесі. 

 Аналітичний спосіб мислення і системність. 

Ми пропонуємо: 

- Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики. 

- Участь в проєктах державного та міжнародного значення.  

- Можливість горизонтального та вертикального росту. 



- Медичний супровід: штатний лікар та медичне страхування. 

- Компенсація оренди житла у випадку релокації. 

- Офіційний дохід (фіксований оклад та квартальні бонуси). 

- Додаткові дні відпустки (крім основних 24 днів). 

- Гнучкий графік в рамках 8-годинного робочого дня. 

- Корпоративний відпочинок та командні спортивні заходи (марафони, гонки, 

туристичні поїздки, в тому числі для дітей). 

- Розвиток hard та soft skills за рахунок компанії. 

- Програми розвитку керівників. 

 

 

Надсилайте Ваше резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати. 

 


