
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Бухгалтер (з дипломом  магістра) І категорії 

група первинного обліку 

Золотоніський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Отримання необхідного пакету документів для визнання кредиторської 

заборгованості по послугам,  надходженню запасів та їх перевірка згідно чек-листу. 

 Повернення пакета документів з обліку придбання послуг на доопрацювання(при 

необхідності). 

 Сканування пакету первинних документів і розміщення в мережевій папці для 

відображення працівниками ЦБ в Апараті. 

 Зберігання оригіналів документів на місцях. 

 Облік переміщення матеріалів  між  ЛВУМГ (внутрішнє переміщення). 

 Облік переміщення матеріалів  між промисловими майданчиками (в межах одного 

ЛВУМГ). 

 Облік переміщення матеріалів - Транзитні склади. 

 Облік вибуття матеріалів - поточна експлуатація (без ТОРО) 

 Виконання інших доручень і розпоряджень керівника групи первинного обліку, 

щодо ведення бухгалтерського обліку та подання звітів, інформацій. 

Необхідні навички та знання:   

 Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або магістр). 

 Для магістра — без вимог до стажу роботи, спеціаліста — стаж роботи за професією 

бухгалтера II категорії — не менше 2 років. 

 Вміти користовуватися в роботі КАСК, SAP, TSO Megapolis. 

Особисті компетенції: 
• Пунктуальність; 

• Відповідальність; 

• Вихованість; 

• Бажання працювати; 

• Вміння швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення. 

Ми пропонуємо:   

 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   

   

Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось принципом 

рівності прав і можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче середовище, 

в якому враховані відмінності кожного працівника.   
 

Місце роботи: Черкаська  обл., Золотоніський р-н, с. Скориківка 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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