The International Charitable Foundation “Alliance for Public Health”
announces external recruitment to fill the following position:

Financial consultant
The International Charitable Foundation "Alliance for Public Health" is a leading non-governmental
professional organization which makes a significant impact on the epidemics of HIV/AIDS, tuberculosis,
viral hepatitis and other socially dangerous diseases in Ukraine in cooperation with state partners and civil
society organizations through providing financial and technical support to relevant programs, which cover
over 300,000 members of most vulnerable populations, which is the highest indicator in Europe. Alliance
team includes over 100 professionals who are based in Kyiv.
Purpose: to provide flawless legal support to the organization activity. Ensure compliance to local
legislation, donor requirements and internal rules and regulations, conduct legal researches; manage legal
work and draft legal documents.
Contract type: civil contract
Core Requirements:









Relevant educational background (Economics, Finance, Accounting etc.);
At least 1 year of practical experience in financial management;
Practical experience in the budget analysis is a plus;
Practical experience in verification of intended use of funds;
Strong planning and time management skills; readiness to work overtime; ability to work with
strict deadlines;
Ability to maintain effective communication;
Written and spoken Ukrainian, Russian and Upper Intermediate English are required;
High level of computer literacy. Excellent knowledge of Excel is a must. Experience with 1C
is a plus.

We offer: work in a dynamic organization with encouraging working environment, attractive remuneration
and benefits package, opportunities for professional and career development and growth.
For additional information on the organization as well as its programmatic activities and the positions
announced, please visit our web site: http://www.aph.org.ua/
How to apply: Please send your CV and a covering letter in English and Ukrainian/Russian to
vacancy@aph.org.ua. Subject line should contain “ref, Financial consultant HCT”.
Deadline for applications: 6 pm, May 31st, 2022.
Only successful candidates will be contacted for an interview.
The International Charitable Foundation “Alliance for Public Health” is committed to equal
opportunities and welcomes applications from appropriately qualified people from all
sections of the vulnerable groups devoted to Public and Personal Health issues.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
Назва: фінансові послуги
Відповідальний департамент: Програмний департамент
Відповідальний відділ: PORT
Вид договору: договір цивільно-правового характеру
МЕТА: надання фінансовихпослуг для забезпечення підтримки у всіх аспектах діяльності
Міжнародного благодійного фонду «Альянс громадського здоров’я» (Альянс або організація),
розрахунок, оцінка та аналіз використання бюджетів, фінансовий супровід тощо.
ВИМОГИ ДО НАДАВАЧА ПОСЛУГ:
Загальні вимоги до кандидата:










Відповідна освіта (економіка, фінанси, бухгалтерський облік тощо);
Практичний досвід фінансового менеджменту не менше 1 року;
Практичний досвід бюджетного аналізу буде перевагою;
Практичний досвід перевірки цільового використання коштів;
Сильні навички планування та управління часом; уважність та високий рівень
відповідальності; готовність працювати в стислі терміни;
Обов'язкова письмова та розмовна українська, російська та англійська на рівні
Upper Intermediate (бажано);
Високий рівень комп'ютерної грамотності. Просунуті знання та навички роботи з
Excel.
Досвід роботи з 1С буде перевагою

Опис послуг:

1. Розрахунок, оцінка та аналіз використання бюджетів консультантів проекту
відповідно до вимог Альянсу та донорів;
2. Забезпечення підтримки та здійснення консультування консультантів проекту
протягом проектного циклу в усіх сферах фінансового менеджменту;
3. Здійснювати фінансовий аудит/перевірку цільового використання коштів,
витрачених консультантами та логістичними компаніями.
4. Робота з 1С з підготовки запитів на оплату, актів тощо. Перевірка фінансової
складової звітів консультантів. Розрахунок суми оплати для кожного консультанта в
залежності від інтервенцій, за якою/якими консультант надає послуги;
5. Розробка рекомендацій щодо зменшення ризиків нецільового використання коштів,
а також усунення порушень (у разі їх виявлення) угоди між Альянсом та
консультантами;
6. Надання консультацій з питань фінансового контролю програмному персоналу;
7. Слідування СОП щодо роботи із консультантами, участь у його оновленні;
8. Постійний моніторинг використання коштів на дотримання регламенту Альянсу та
відповідного донора;
9. Участь у плануванні бюджету проєкту у відповідності до вимог Альянсу та донорів;
10. Участь у регулярних ділових зустрічах в команді та відділі;
11. Виконувати інші відповідні завдання, поставлені керівництвом, необхідні для
досягнення стратегічних цілей.

Представник Альянсу,
відповідальний за
замовлення послуг:

Менеджер проєкту HCT

