
ПрАТ "Ветропак Гостомельський Склозавод" оголошує конкурс на 

заміщення вакантної посади : 

 

Менеджер з ощадливого виробництва 

Вимоги до кандидата: 

 Відмінне знання систем ощадливого виробництва. 

 Глибоке знання виробничих систем та процесів. 

 Досвід запровадження LEAN не менше 3-х років та принаймні у двох 

компаніях. 

 Буде перевагою наявність сертифікату LEAN, KAIZEN.  

 Успішні проекти з наявним економічним ефектом. 

 Досвід на керівній посаді середньої ланки на виробництві від 3-х років; 

 Лідерські та управлінські компетенції. 

 Системна, організована особистість. 

 Широке мислення та світогляд. 

 Досвід роботи з обліковими системами (ERP-системами, зокрема SAP) 

буде перевагою. 

 

Основні завдання: 

 Пошук втрат та їх аналіз у робочих процесах. 

 Розробка концепції ощадливого виробництва для компанії. 

 Організація навчання персоналу. 

 Створення та координація робочих груп. 

 Управління проектами зменшення втрат. 

 Управління системою пропозицій. 

 Запровадження системи 5S у виробничих та невиробничих підрозділах. 

 Аналіз запроваджених проектів, досягнення економічного ефекту та 

управління KPI. 

 

Умови праці: 

 Графік роботи: пн.-пт. з 08.00 до 17.00. 

 Зручний та комфортний офіс. 

 Офіційне працевлаштування та оплата праці. 

 Медичне страхування для співробітників. 

 Харчування з частковою компенсацією від компанії. 

 Професійне навчання, зокрема курси англійської мови та розмовний клуб. 

 Можливість кар'єрного розвитку. 

Якщо Вас зацікавила вакансія – відправляйте резюме на електронну пошту 

mariia.kutna@vetropack.com, або зв’яжіться із Марією Кутною за номером 

+380672468771 
 

Заступника начальника електроенергетичного цеху 



Вимоги до кандидата: 

 Вища технічна освіта. 

 Наявність 5 групи допуску з електробезпеки. 

 Досвід управління роботою електроенергетичного цеху на підприємстві з 5 

групою допуску з електробезпеки від 5 років. 

 Вільне володіння MS Office, Outlook. 

 Особистісні якості: вміння нести відповідальність, ініціативність, 

самостійність. 

Основні обов’язки: 

 Організовує оперативне обслуговування електроустановок на підприємстві. 

 Контролює дотримання заходів безпеки при виконанні робіт 

в електроустановках. 

 Відповідає за достатність і правильність зазначених у наряді заходів безпеки, 

а також за якісний і кількісний склад бригади і призначення працівників, 

відповідальних за безпечне виконання робіт, а також за відповідність груп 

з електробезпеки працівників, які зазначені в наряді, роботі, що виконується. 

 Проводить організаційну роботу з персоналом цеху: організація навчання 

нових працівників цеху а також організація проведення навчання з охорони 

праці для співробітників. 

Умови праці: 

 Офіційне працевлаштування та конкурентна заробітна плата. 

 Соціальний пакет. 

 Медичне страхування. 

 Професійне навчання та можливості розвитку. 

 Робота в колективі одного з провідних європейських виробників в Україні. 

 Часткова компенсація харчування. 

  

Менеджер зі збуту 

Основні вимоги: 

 Вища освіта (бажано технічна / економічна). 

 Володіння англійською мовою не нижче рівня – intermediate. 

 Досвід роботи в продажах в сфері В2В. 

 Досвід роботи у виробничій компанії. 

 Досвід ведення переговорів наявність посвідчення водія кат. В (посада 

передбачає відрядження на службовому автомобілі). 

 

Основні обов’язки: 

 Розширення ринку збуту продукції. 

 Проведення переговорів з існуючими та потенційними клієнтами. 

 Укладення та ведення договорів з покупцями. 

 Контроль своєчасної оплати з боку покупця за відвантажену продукцію. 

 Участь у виставках в рамках даної виробничої сфери. 



 Володіння інформацією щодо дій конкурентів. 

 Ведення звітності відповідно до планів продажів. 

Роботодавець пропонує: 

 Офіційне працевлаштування та офіційна конкурентна заробітна плата. 

 Соціальний пакет. 

 Медичне страхування. 

 Часткова компенсація харчування. 

 Можливість професійного розвитку в рамках компанії. 

 Робота в колективі одного з провідних європейських виробників в Україні. 

 Є курси англійської мови для співробітників компанії 

 

Агент з митного оформлення вантажів та товарів 

Обов'язки: 

• Підготовка та оформлення документів для митного оформлення. 

• Митне оформлення вантажів та товарів (імпорт, експорт). 

• Ведення документації та робота зі звітною документацією. 

Вимоги: 

• Вища/ неповна вища освіта. 

• Досвід роботи в сфері митного оформлення вантажів / митного брокера 

від 3-х років. 

• Досконале володіння офісними програмами: MS Office (Excel). 

• Бажано додаткова освіта за спеціалізацією митного брокера. 

• Володіння англійською мовою буде перевагою. 

Роботодавець пропонує: 

• Стандартний графік роботи: Пн.-Пт. з 8.00 до 17.00; 

• Офіційну конкурентну заробітну плату; 

• Соціальний пакет; 

• Медичне страхування; 

• Професійне навчання та можливості розвитку; 

• Роботу в колективі одного з провідних європейських виробників в 

Україні; 

• Часткова компенсація харчування. 

 
Економіст відділу контролінгу 

Вимоги: 

 Вища економічна освіта. 

 Досвід роботи фінансового контролю, планування та аналізу, бажано у 

виробничій компанії. 

 Знання фінансового аналізу; 

 Знання BS, P&L, грошових потоків (IFRS); 

 Досвід роботи з витратами на виробництво, інструментами планування та 

аналізу; 



 Досвідчений користувач Microsoft Office (Excel), досвід роботи в SAP, ERP - 

буде перевагою; 

 Готовність працювати з великими об'ємами інформації; 

 Англійська мова– Upper- intermediate. 

 

Обов'язки: 

 ведення процесів бюджетування та прогнозування; 

 ведення та вдосконалення системи фінансового планування та контролю; 

 своєчасна подача управлінської звітності (в тому числі для Групи компанії), а 

також аналіз діяльності підприємства; 

 комунікація з іншими відділами; 

 розрахунок витрат відповідно до стандартів Групи; 

 складання звітності та відповідний контроль за витратами на місцях 

порівняно з бюджетом; 

 підпорядкування - начальнику відділу контролінгу. 

 

Роботодавець пропонує: 

 офіційне працевлаштування, соцпакет, медична страховка; 

 можливість для професійного та кар’єрного розвитку; 

 можливість працювати в стабільній компанії з іноземними інвестиціями; 

 безкоштовне харчування; 

 комфортні умови роботи; 

 роботу в дружньому колективі. 

 

Запрошуються на постійну роботу працівники: 

•  Токар на дільницю по ремонту обладнання; 

•  Слюсар-ремонтник на дільницю по ремонту обладнання. 

 

Вимоги до кандидатів: 

• бажання навчатися та працювати на виробництві 

• відповідний досвід роботи буде перевагою 

 

Пропонується: 

• змінний графік роботи 

• роботу в стабільній європейській компанії 

• офіційне працевлаштування та гідну офіційну зарплатню 

• часткову компенсацію обіду 

• медичне страхування 

• для змінного персоналу працює розвозка з Ірпеня, Бучі та від м.  

 

Академмістечко 

Зацікавлених у працевлаштуванні звертатися за довідками по телефону: 044-

392-42-34, або за адресою: Київська обл., смт. Гостомель, пл. Рекунова, 2. 


