Ваш надежный партнер в поиске работы и подборе персонала

Хара Константин
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІТИК, ЕКОНОМІСТ, 25
000 ГРН.
17
мая

Город: Днепр

Готов к командировкам: Каменское
Возраст: 55 лет
Режим работы: полный рабочий день, удаленная работа
Категории: Бухгалтерия, финансы, учет/аудит, Производство, Руководство
Состою в браке

Есть дети

Войдите или зарегистрируйтесь на сайте как работодатель, чтобы видеть контактную информацию.

Описание
51935, м. Кам'янське,
Мета
Впроваджувати інноваційні методи, навички та знання на посаді головного бухгалтера, економіста, фінансового
аналітика з метою прогресу на підприємстві і в Україні. Організувати стабільну роботу фінансової служби. Відео
обговорення та домовленість по Ckype: konctantinalekseevich.
Кваліфікація
Маю аналітичне та інноваційне мислення; комплексно розв’язую проблеми; критичне мислення та аналіз;
креативність, оригінальність та ініціативність; лідерство і соціальний вплив.
Оперативно застосовую в обліку законодавчі зміни з мінімальним ризиком для підприємства.
Вмію організувати стабільну, без авралів роботу фінансової служби.
Отримую результат навіть працюючи з людьми не досвідченими, не достатньої кваліфікації або невисокого
потенціалу. Шукаю можливості, а не причини. Не перекладаю свої помилки на інших.
Приймаю продумані рішення, засновані на комплексному аналізі всіх деталей. Активно навчаюсь та впроваджую
навчальні стратегії.
Вирішую фінансові питання з контрагентами, вмію владнати конфліктні ситуації з замовниками. Значний досвід в
розробці нормативних витрат.
Досвід відновлення обліку, зниження податків та ризику фінансових санкцій.
Досвід впровадження обліку з нуля на нових підприємствах.
Досвід автоматизації обліку, контролю над витратами ТМЦ, роботи з крипто валютою та розумними smartконтрактами.

Професійний досвід
2018-2022 ТОВ «Дніпросітіфарб» Партизанське

Головний бухгалтер
Організація та ведення всього комплексу фінансового і бухгалтерського обліку нового підприємства по
виробництву лакофарбової продукції:
Розробка та впровадження облікової політики підприємства, переробки давальницької сировини. В подальшому,
організація бухгалтерії з трьох працівників та підрозділу постачання-збуту з двох працівників та взаємодії між ними.
Організація віддаленої роботи та ведення безпаперового документообігу у тому числі з контрагентами, кадровий
облік, облік виробництва і формування собівартості
Взаємодія з контролюючими органами
Контроль і дотримання фінансової і касової дисципліни, оптимізація витрат
2016-2017 ПТ «Дніпроснаб» Кам’янське
Головний бухгалтер
Ведення всього комплексу фінансового і бухгалтерського обліку підприємства по виробництву металовиробів, в
тому числі:
Розробка та впровадження облікової політики підприємства
Організація та ведення документообігу, облік кадрів, облік виробництва і формування собівартості, участь у
формуванні бюджету
Взаємодія з контролюючими органами
Контроль і дотримання фінансової і касової дисципліни, оптимізація витрат
2010-2015 ТОВ «Арда-1» Кам’янське
Головний бухгалтер
У підпорядкуванні бухгалтерія, матеріально-технічна служба, відділ постачання і економіст підприємства
Впровадив 1С-8.2 і навчив персонал обліку виробництва будматеріалів, будівництва, послуг
Зменшив податки, ефективно вирішував спірні питання з контролюючими органами
Досяг економії фінансів та ТМЦ
2004- 2011 ТОВ БТК «Єврофасад» Дніпро
Головний бухгалтер з функціями фінансового директора
Керував фінансовим відділом, відділом по зв'язках і бухгалтерією заводу
Впровадив облік виробництва метало-пластикових виробів за замовленням, будматеріалів, будівництва, оптової
торгівлі з нуля. Впровадив управлінський облік, звітні форми управлінського обліку
Зменшив податки, ефективно вирішував спірні питання з контролюючими органами
Досяг економії фінансів та ТМЦ, дбайливого ставлення до обладнання підприємства, зменшення вартості його
ремонту
Працював з юристами з укладання договорів купівлі-продажу, позик, інших договорів по виконанню фінансової
частини, своєчасності постачань
Керував відділом кадрів по виконанню Трудового кодексу та інших законодавчих актів, що стосуються персоналу
2000 - 2003 ТОВ «Панафарб» Кам’янське
Головний бухгалтер
Керував фінансовим відділом і бухгалтерією заводу
Впровадив облік виробництва лакофарбової продукції за давальницькою схемою з нуля. Розробив і впровадив

бухгалтерський і управлінський облік у відповідності зі специфікою підприємства, звітні форми управлінського
обліку
Зменшив податки, ефективно вирішував спірні питання з контролюючими органами, досяг економії фінансів та
ТМЦ, дбайливого ставлення до обладнання підприємства, зменшення вартості його ремонту
1996 - 1999 ДП «Компас-Д» Кам’янське
Головний бухгалтер, з 1998г. Заступник директора з економіки
Відновив облік, розробив ефективну систему обліку, знизив податки
Участь в організації та проведенні семінарів по бухгалтерському обліку
1994 - 1996 КФ «Метеор» Кам’янське
Головний бухгалтер
Відновив облік, зменшив податки, уникнув штрафів
Організував автоматичний облік
1991 - 1994 ТОВ завод «Хімсел» Кам’янське
Головний бухгалтер
Організував облік з нуля для бухгалтерії з чотирьох осіб

Інша діяльність
За дорученням фірми, яка реалізує 1С, впроваджував програми і вчив персонал роботі в конфігураціях, відповідно
до специфіки підприємства (машинобудування, хімічна, торгівля, сільське господарство, послуги транспорту,
будівництво)

Знання та вміння
Вмію швидко та ефективно вирішувати поставлені завдання. Добре працюю в команді. Досягаю високих
результатів у роботі.
Працював з експортними та імпортними контрактами, робив розрахунки, прогноз та аналіз прибутковості
контрактів.
Програми електронної звітності та документообігу.
Можу розробити і впровадити облік під специфіку підприємства, вести управлінський облік. Можу
організувати/реорганізувати облік.
Англійської мови в межах 5000 слів, подальше вивчення.
Освіта
1988 - 1991 Поліграфічний інститут Львів
Факультет: Технологія поліграфічного виробництва
Спеціальність: Технолог
1991 - 1993 Інститут Патентознавства Дніпро
Факультет: Економіки Спеціальність: Економіст
Факультет: Ліцензійного маркетингу Спеціальність: Патентознавець-маркетолог

Відомості про себе
Дата і місце народження: 30.06.1966, м.Тольятті Самарської області
Сімейний стан: одружений, діти дорослі

