Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Брюхович Аліна
ЕКОНОМІСТ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, 12 000 ГРН.
21 липня
2021

Місто: Львів

Вік: 28 років
Режим роботи: повний робочий день, вільний графік роботи, віддалена робота
Категорії: Банківська справа, ломбарди, Бухгалтерія, фінанси, облік/аудит
Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

Бухгалтер відділу обліку кредиторської заборгованості та розрахунків з
постачальниками
Філія ТОВ Нестле Україна Нестле Бізнес Сервіс в Європі (Надання послуг), Львів
03.2020 − 11.2020 (8 місяців)

Обов'язки:
• виконання перевірки первинної документації та контролю за дотриманням стандартів, щодо їх виставлення;
• комунікування та сприяння виправленню знайдених помилок та неточностей в документації в процесі їх перевірки;
• своєчасне опрацювання пакетів документів виставлених постачальником;
• аналіз основних причини помилок та проблем, які виникають в ході робочих процесів та робота над їх усуненням;
• робота над спрощенням основних робочих процесів.

Економіст відділу управління проектами
ТзОВ "Львівська ізоляторна компанія" (Виробництво високовольтних ізоляторів), Львів
10.2018 − 01.2020 (1 рік 3 місяці)

Обов'язки:
• узагальнення та аналіз звітів щодо стану реалізації проектів;
• надання регулярної звітності керівнику про стан проекту та фактичні витрати;
• робота з документами (тендерною документацією, договорами, актами, накладними і т.д.);
• планування та контроль здійснення оплат згідно умов договору;
• контроль за дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємства, що пов’язана з інвестиційною
діяльністю;
• відстеження ефективності реалізації інвестиційних проектів.

Менеджер відділу операційної логістики
ТзОВ "Аппарель-захід" (Дистрибуція меблевих тканин та фурнітури), Львів
10.2017 − 10.2018 (1 рік )

Обов'язки:
• робота з клієнтами: прийом, опрацювання та оформлення замовлень;
• робота з постачальниками та дилерами компанії: оформлення і передача замовлення;
• робота з первинними документами обліку;
• організація та контроль своєчасності доставлення замовлення кінцевому клієнту;
• підготовка супровідних документів на поставку продукції.

Молодший фахівець відділу поставок (служба
логістики)
ПАТ "Львівська кондитерська фабрика "Світоч" (Виробництво кондитерських виробів), Львів
04.2016 − 05.2016

Обов'язки:
• роботи з логістичною документацією;
• робота з базами даних обліку та реєстрації документів;

Освіта

Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)
Спеціальність: Кафедра ЕПІ, економічний розвиток підприємства
повна вища, 09.2016 − 12.2017 (1 рік 2 місяці)

Національний університет "Львівська політехніка" (Львів)
Спеціальність: Кафедра ЕПІ, економіка підприємства
незакінчена вища, 09.2012 − 06.2016 (3 роки 9 місяців)

Додаткова освіта
• НКП "Орієнтир", курс «Бухгалтерський і податковий облік + програма "1С:Бухгалтерія» (2019, 3 місяця (з вересня
по грудень))

Знання мов
Українська - Високий рівень (вільно), Російська - Вище середнього

Додаткова інформація
Знання комп'ютера, програм: Впевнений користувач: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access). Знання програм: •
1C Підприємство 8.3 та 8.2, • 1С Підприємство 7, • Project Professional; • Microsoft Project; • SAP
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Особисті якості: логічне мислення; уважність до деталей; здатність
швидко навчатися; старанність; відповітальність; ввічливість; дисципілінованість; неконфліктність; вміння
адаптуватися до змін.

