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Вакансія: Фінансовий/а менеджер/ка (Київ) 
 

Міжнародний фонд „Відродження“ оголошує конкурс на заміщення вакансії фінансового 

менеджера/ки проекту КИЇВСЬКИЙ ДІАЛОГ. 

КИЇВСЬКИЙ ДІАЛОГ – це унікальна німецько-українська платформа для діалогу та обміну 

досвідом, яка об’єднує мультиплікаторів зі сфери політики, бізнесу, медіа та громадянського 

суспільства Німеччини та України, і тим самим сприяє демократичному розвитку України. 

Конкурс проводиться в рамках проекту „Об'єднана мережа міст у восьми регіонах 

України задля підтримки місцевих реформ“, що реалізується німецькою ГО 

“Європейський Обмін” та Міжнародним Фондом “Відродження” за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ ФРН. Метою проекту є розбудова мережі малих міст у восьми 

регіонах і втілення там програми з розвитку малих міст та громадської участі. 

Термін контракту - від 13-го травня 2019р. до 31-го грудня 2020р. Посада передбачає 80% 

(32 год/тиждень) зайнятості. 

 

Опис обов’язків: 

• фінансовий супровід та контроль проекту КИЇВСЬКИЙ ДІАЛОГ в Україні у співпраці з 

фінансовим координатором у Берліні; 

• планування, адміністрування, контроль та документація проектних витрат за 

погодженням з керівником проекту та відповідно до бюджету й правил фінансування; 

• координація траншів для всіх партнерських організацій проекту в Україні, а також 

своєчасне подання проміжної та фінальної фінансової звітності фінансовому 

координатору в Берліні; 

• щоквартальне планування бюджету для представництв проекту, що керуються 

безпосередньо Міжнародним фондом „Відродження“, ведення їх фінансової документації 

у співпраці з бухгалтерією Фонду; 

• проведення тендерів для надання послуг (наприклад, для проведення стратегічних 

сесій, фасилітованих зустрічей, евалуації проекту, фінансового контролю); 

• консультування регіональних координаторів та бухгалтерів щодо правил фінансування 

та належного використання коштів; 

• регулярне звітування керівнику проекту в Києві. 
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Вимоги: 

• вища освіта в галузі економіки або фінансів; 

• мін. 2 роки досвіду фінансового адміністрування грантових проектів, перевагою буде 

досвід роботи в проектах з кількома організаціями-партнерами; 

• готовність до відряджень по Україні та за кордон; 

• дуже добрі знання бухгалтерських програм; 

• знання англійської або німецької мови є перевагою, але не умовою; 

• ідентифікація себе із цілями КИЇВСЬКОГО ДІАЛОГУ. 

 

Особисті якості: 

 високий рівень відповідальності та увага до деталей; 

 гнучкість щодо завдань та обсягів роботи; 

 уміння визначати пріоритети. 

 

Ми пропонуємо ринковий рівень заробітної плати, гарні умови праці та роботу в міжнародній 

команді. 

Резюме та мотиваційний лист надсилайте до 21-го квітня 2019р. на адресу info@kyiv-

dialogue.org з поміткою “Фінансовий/а менеджер/ка”. Співбесіди відбудуться наприкінці 

квітня/початку травня ц.р. 
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