
В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Провідний бухгалтер (з дипломом магістра) 

 

Наші очікування щодо Вас: 

 

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

 Стаж роботи за професією бухгалтера 1 категорії не менше 2  років. 

Необхідні навички та знання: 

 Відповідальність, вміння працювати в команді, врівноваженість.  

 Прагнення до професійної досконалості, вміння швидко навчатись новому.  

 Пунктуальність, Відповідальність, Вихованість, Бажання працювати; 

 Вміння швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення. 

Що Ви будете робити: 

• Приймає, перевіряє, здійснює облік і контролює порядок заповнення первинної документації з 

переміщення та відпуску товарно-матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношуваних предметів 

від підзвітних осіб та комірників. 

 Здійснює облік видачі спецодягу працівникам, контролює його отримання  працівниками у відповідності 

до затверджених норм та проводить списання з підзвіту в терміни, передбачені  законодавством. 

 Готує та надає в кінці кожного місяця інформацію про вартість отриманого працівниками спецодягу для 

занесення в форму 1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, і сум утриманого з них податку». 

 Забезпечує бухгалтерський облік виданих малоцінних швидкозношуваних предметів на позабалансовому 

рахунку «МШП  в експлуатації», здійснює контроль за визначеними термінами експлуатації та 

своєчасним їх списанням. 

 Відображає в бухгалтерському обліку операції з закупівлі та надходження товарно-матеріальних 

цінностей на склади. 

 Здійснює бухгалтерський облік  внутрішньогосподарських  операцій  щодо прийому - передачі  ТМЦ. 

 Щомісячно проводить звірку записів бухгалтерського обліку з  залишками ТМЦ у картках складського 

обліку, приймає участь в контрольних перевірках та інвентаризаціях складів та підзвітних осіб. 

 Здійснює бухгалтерський облік операцій по списанню ТМЦ на технічне обслуговування та ремонти, 

проведені господарським способом. 

 Здійснює синтетичний  та аналітичний  бухгалтерський облік за згаданими господарськими операціями. 

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 

 Місце роботи : Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Магістральна 1 

 

        Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось принципом рівності прав і 

можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче середовище, в якому враховані відмінності 

кожного працівника. 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

    Якщо Вас зацікавила вакансія і Ваш досвід роботи та кваліфікація відповідають вимогам чекаємо Ваше 

резюме та мотиваційний лист!  

 

      Документи надсилайте на адресу: lukyanovich-np@tsoua.com  до 18 січня  2022 року включно. 


