
 
Міжнародний благодійний фонд «Альянс громадського здоров’я» 

 оголошує конкурс з відбору консультанта з впровадження SCRUM та Agile підходів у 

проектному менеджменті. 

 

м. Київ                                                                                                       10.05.2019 р. 

                                          

 

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 консультантів з впровадження SCRUM та Agile Project 

management в пул консультантів Альянсу, які працюватимуть відповідно до рамочних вимог 

(технічних завдань, технічних специфікацій), або локальних завдань від керівництва проектів 

Альянсу.  

 

Термін виконання робіт/надання послуг: з 27 травня 2019 року до 29 вересня 2019року 

(з можливим продовженням).  

 

 

Основні напрями виконання робіт/надання послуг: 

 

1.  Консультування щодо впровадження SCRUM та Agile підходів у проекти 

Оптимізованого виявлення випадків ВІЛ та розширення лікування ВІЛ за підтримки 

спільнот. 

2. Розробка тренінгового модулю та СОП щодо SCRUM та Agile підходів в проекти 

Оптимізованого виявлення випадків ВІЛ та розширення лікування ВІЛ за підтримки 

спільнот. 

3. Проведення тренінгу з використання SCRUM та Agile підходів у проектному 

менеджменті для команди, що впроваджує проекти Оптимізованого виявлення 

випадків ВІЛ та розширення лікування ВІЛ за підтримки спільнот.  

4. Надання оцінки впровадження SCRUM та Agile підходів регіональними командами, 

що виконують проекти Оптимізованого виявлення випадків ВІЛ та розширення 

лікування ВІЛ за підтримки спільнот. 

 

 

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 кандидату: 

 

 Досвід роботи в якості Scrum Master  

 Наявність сертифіката буде плюсом 

 5+ років досвіду роботи у проектному менеджменті  

 Досвід роботи у благодійній сфері  

 Відмінні знання та практичний досвід роботи з Agile методологією та Scrum 

 Досвід використання основних практик з ведення проектів: планування, відстеження, 

аналіз, оцінка ризиків тощо. 

 

 

Кандидат надає послуги та/або виконує роботу протягом погодженого з керівництвом Альянсу 

терміну за договором цивільно-правового характеру.  

 

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 denisiuk@aph.org.ua, 

bodenchuk@aph.org.ua   

 

У назві повідомлення зазначте: консультант з впровадження SCRUM та Agile підходів  

 

Останній термін подачі заявок: 24 травня 2019 року. 

 

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: 

 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. 
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