Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я»
оголошує конкурс з відбору зовнішніх (outsourcing) IT спеціалістів
м. Київ

15.04.2019 р.

Альянс громадського здоров’я є одним із трьох основних реципієнтів гранту Глобального
фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією «Прискорення прогресу в зменшенні
тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції шляхом надання універсального доступу до своєчасної та
якісної

діагностики

та

лікування

туберкульозу,

розширення

доказово

обґрунтованої

профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, створення життєздатних та стабільних
систем охорони здоров’я». Період впровадження гранту: 1 січня 2018 р. – 31 грудня 2020 р.
Мета діяльності в рамках гранту: прискорення прогресу в зменшенні тягаря туберкульозу
та ВІЛ-інфекції шляхом надання універсального доступу до своєчасної та якісної діагностики та
лікування

туберкульозу

та

резистентних

форм

туберкульозу,

розширення

доказово

обґрунтованої профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, створення життєздатних та
стабільних систем охорони здоров’я.
Альянс — провідна професійна організація, що в співпраці з ключовими громадськими
організаціями, Міністерством охорони здоров‘я України та іншими урядовими органами веде
боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД в Україні. Альянс є офіційним співвиконавцем заходів
Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018
роки, затвердженої Верховною Радою України 20 жовтня 2014 року.
Місією Альянсу є підтримка спільнот у протидії ВІЛ/СНІД, подолання поширення ВІЛ і
пов’язаних з ним епідемій через впровадження ефективних моделей та послуг, зміцнення
системи охорони здоров’я й соціальних послуг, посилення потенціалу вразливих спільнот.
Мета та предмет конкурсу: відбір ІТ спеціалістів в пул консультантів Альянсу, які
працюватимуть відповідно до рамочних вимог (технічних завдань, технічних специфікацій), або
локальних завдань від керівництва проектів Альянсу. Заплановано, що за результатами конкурсу
буде відібрано 15-ть ІТ спеціалістів, задля вдосконалення існуючих ІТ систем, що
використовуються та супроводжуються ресурсами Альянсу, та розробки нових локальних або
web систем \ ІТ додатків (у тому числі додатків для мобільних пристроїв).
Термін виконання робіт/надання послуг: з 1 травня 2019 року до 31 грудня 2020 року (з
можливим продовженням).

Основні напрями виконання робіт/надання послуг:
1.

Розробка чат ботів та мобільних додатків з метою збору інформації, автоматизації

процесів, допомоги в роботі в проектах профілактики, виявлення та ін.
2.

Розробка процесів автоматичного дистанційного зарахування грошової винагороди

учасникам програм Альянсу. Розробка програм лояльності.
3.

Розробка моделей передбачення на основі машинного навчання. Поглиблений

статистичний аналіз даних в реальному часі, та ін.
4.

Супровід роботи та розробка вебсайтів, а саме: внесення необхідних змін, додавання

нових тестів, розроблення нових ілюстрацій, розробка інструментів тощо.
5.
щодо

Участь у робочих зустрічах та взаємодія з національними та міжнародними партнерами
розробки,

впровадження,

розвитку,

супроводу

та

модернізації

ІТ

систем,

що

використовуються чи супроводжуються Альянсом.
6.

Розробка, чи часткова участь у розробці, проектної технічної документації (специфікації)

до розробки, впровадження, розвитку, супроводу та модернізації ІТ систем, що використовуються
чи супроводжуються Альянсом.
7.

Аналіз, проектування та розробка ІТ архітектури як нових, так і існуючих ІТ систем, що

мають використовуватись чи супроводжуватись Альянсом.
8.

Розробка, впровадження та супровід локального програмного забезпечення (клієнт-

серверні системи, побудованих на платформах на кшталт 1С), що використовується, або має
використовуватись, як ІТ інструментарій для автоматизації та підтримки внутрішніх процесів
Альянсу.
9.

Розробка, супровід та супровід програмного забезпечення (клієнт-серверні системи,

побудовані на платформах Web та Mobile Application), що використовується, або має
використовуватись, як ІТ інструментарій для автоматизації та підтримки зовнішніх процесів
Альянсу та його Партнерів.
10.

Виконання ІТ аудиту та процесів контролю якості (QA) щодо програмного забезпечення

що використовується, або має використовуватись, як ІТ інструментарій для автоматизації та
підтримки процесів Альянсу та його Партнерів.
11.

Виконання інших завдань проектного керівництва Альянсу, що відносяться до компетенції

ІТ розробки та тестування (QA) програмного забезпечення, яке використовується, або має
використовуватись, як ІТ інструментарій для автоматизації та підтримки процесів Альянсу та його
Партнерів.
12.

Систематичне звітування проектному керівництву, згідно затвердженим процедурам та

регламенту Альянсу, щодо результатів роботи та щомісячне погодження планів роботи на
наступні звітні періоди часу дії проектів.
Загальні вимоги до кандидатів:



Вища освіта.



Високий рівень мотивації до роботи.



Здатність працювати в команді та координувати свою діяльність з іншими учасниками

проектної роботи.


Вміння працювати в умовах стресу та жорстких часових рамках.

Персональні вимоги до кандидатів в залежності від завдань:
1. Розробка чат ботів та мобільних додатків.









Основні вимоги:
Досвід розроблення телеграм ботів;
Досвід роботи з PHP5 / PHP7 від 2 років;
Python;
Javascript;
Знання SQL;
Робота з PHP фреймворками;
Вміння працювати з чужими кодами;
Досвід не менш 4-х років в сфері ІТ.

2. Розробка моделей передбачення, поглиблений статистичний аналіз.









Основні вимоги:
Machine Learning, R, Wolfram Mathematica, StatSoft Statistica, SAS, SAS Miner;
Навички роботи з великими об’ємами даних;
SQL;
Statistical Analysis, Data Mining;
Python;
MS Excel, MS Office, LaTex;
MicroStrategy (BI Analytics Tool);
Досвід не менш 4-х років в сфері ІТ.

3. Розробка процесу автоматичного дистанційного зарахування грошової винагороди
учасникам програм.
Основні вимоги:
 практичний досвід реалізації інтеграційних процесів з використанням платіжних,
включаючи досвід реалізації P2P рішень;
 досвід побудови процесів з використанням телекомунікаційних сервісів, USSD запитів
та коротких номерів;
 практичний досвід розробки та реалізації клієнтських стратегій і дистанційних каналів
продажів;
 володіння практичним досвідом реалізації рішень з використанням подієвоорієнтованого підходу та інструментів візуального побудови процесів;
 підтверджені діючі контракти з великими західними компаніями;
 досвід на ринку - не менше 2-х років з реалізацією аналогічних завдань з мінімум з 2ма іноземними компаніями протягом останніх 12-ти місяців;
 Досвід не менш 4-х років в сфері ІТ.

4. Супровід роботи та розробка вебсайтів.
Основні вимоги:
Навички роботи з Flash, JS, AS2, PHP, MySQL, Angular 2, 4, 5 (with Angular CLI),
AngularJS 1.5 (with Gulp), RESTful API, OData for Oracle Database, JavaScript
(TypeScript, CoffeeScript), JQuery, PrimeNG, ChartJS, HTML5, CSS3, HTML
Preprocessor Pug (Jade), CSS Preprocessors LESS, SCSS, Frameworks (CSS): ZURB
Foundation 6, Bootstrap 3, GIT, ASP.NET MVC, ArcGIS, Google Maps, Open Street
Maps, MongoDB (with Mongoose), Express, Angular, NodeJS, Python, SQL for ORACLE
Database, Delphi, IBExpert, Informix (Server Studio).
5. Здійснення аудиту програмного забезпечення що використовується, або має
використовуватись, як ІТ інструментарій для автоматизації та підтримки процесів
Альянсу та його Партнерів.






Основні вимоги:
Досвід управління ІТ проектами;
тестування ІТ систем;
постановки завдань з розробки програмного забезпечення та проведення проектів з
ІТ аудиту ПЗ;
Досвід не менш 10-ти років в сфері ІТ.
Володіння ІТ інструментами:
MicrosoftOffice2016, MS Project 2007\2010, MS Visio 2007\2010, VTune (test for Intel
platform), Visual Basic, SAP R\3, 1С Предприятие 8.0, HP Load Runner, HP QC,
Rational ClearCase\ClearQuest, Mercury QuickTestProfessional 7.0, IBM Rational
Software Modeler.
Базові навички роботи з: 3Dmax6/3Dmax7 та QuickTestPro 7.0, Jira, bug-trackers, MS
SQL.

Кожен кандидат надає послуги та/або виконує роботу протягом індивідуально погодженого з
керівництвом Альянсу терміну за договором цивільно-правового характеру. Наявність реєстрації
у якості ФОП буде перевагою під час конкурсного відбору. Також дозволена робота декількох, чи
усіх кандидатів ІТ команди, за єдиним договором цивільно-правового характеру від одного ФОП
чи іншої юридичної особи. При виконанні окремих завдань Альянс може порівнювати цінові
пропозиції від консультантів, які будуть відібрані за цим конкурсом.
Особи, які мають статус державних службовців, не можуть брати участь у конкурсі.
Ми пропонуємо: конкурентну оплату праці та співпрацю з динамічною організацією, що
розвивається й націлена на результат.
За додатковою інформацією щодо діяльності Альянсу звертайтеся на веб-сайт: www.aph.org.ua
Як узяти участь у конкурсі: будь ласка, надішліть своє резюме з зазначенням вашої освіти та
релевантного

до

поставлених

завдань

досвіду

на

адресу

tymets@aph.org.ua
У назві повідомлення зазначте: зовнішній (outsourcing) IT спеціаліст.
Останній термін подачі заявок: 26 квітня 2019 року.

smyrnov@aph.org.ua,

Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» сповідує політику рівних
можливостей та вітає участь у конкурсі кваліфікованих осіб з усіх верств суспільства.
Зверніть, будь ласка, увагу:


Переважними вважаються пропозиції одного і того ж кандидата на декілька позицій цього

конкурсу. Тобто, перевага віддається найбільш досвідченим та кваліфікованим кандидатам,
резюме яких відповідає вимогам декількох позицій (див. вище).


Можлива додаткова співбесіда за результатами попереднього розгляду резюме та

мотиваційного листа учасника.


Альянс залишає за собою право не повідомляти учасників конкурсу, які не пройдуть відбір,

про його результати та причини відмови.

