
ЗАВІДУВАЧ СКЛАДУ, Львів 

 

Основна функція: 

Планування та контроль за діяльністю по управлінню складом та запасами в проєкті або столиці 

відповідно до протоколів і стандартів організації «Лікарі без кордонів» з метою забезпечення 

оптимального функціонування місії 

 

Обов’язки: 

• Планування та щоденний контроль за діяльністю по управлінню складом та запасами в проєкті або 

столиці відповідно до протоколів, стандартів і процедур організації. Ця діяльність включає, але не 

обмежується, наступним: 

• Фізичне та адміністративне управління складом медичних та немедичних товарів спільно з 

молодшим менеджером з постачання, власниками складу, а також несення відповідальності за 

складське приміщення та його вміст. 

• Дотримання всіх необхідних інструментів і процедур управління з метою запобігання перебоїв з 

запасами та втрат (закінчення терміну придатності, пошкодження незадовільних поганих умов 

зберігання, недотримання температурного режиму) і надлишковості запасів. Регулярна звірка 

кількості товару (фізичний підрахунок), регулярна інвентаризація та контроль за споживанням.   

• Перевірка, внесення даних, а також розміщення отриманих товарів і забезпечення наявності 

широкого асортименту запасів для різних проєктів і відділів (медичні товари, продовольчі товари, 

запчастини, інструменти, обладнання тощо). 

• Забезпечення тощо, щоб товари були належно організовані, правильно зберігалися відповідно до 

їхньої специфіки, були належно захищеними, повністю ідентифіковані та легкодоступні (чистота, 

безпека, доступність тощо). 

• Здійснення контролю за йому/їй підзвітною командою, в тому числі визначення та планування завдань 

кожного працівника (щоденний нагляд та перевірка якості їхньої роботи); складання робочого графіку, 

організація та проведення робочих зустрічей команди. 

• Спільно з відділом кадрів здійснення контролю за пов’язаними з цим процесами (пошук кадрів, 

проведення навчання/вступного інструктажу, оцінювання, визначення потенціалу, розвиток і 

комунікація) з метою забезпечення комплектування відділу та необхідних обсягів знань.  

• Виконання доручених завдань відповідно до специфіки роботи, а також посадової інструкції 

 

Вимоги: 

Освіта • Вища. 

• Бажано освіта, пов’язана з управлінням складом 

Досвід Досвід роботи завідувачем складу та/або досвід роботи у відділі логістики 

«Лікарів без кордонів». 

Мови

  

Обов’язкове знання англійської та української, бажано знання французької. 

Знання Основи математики та використання вимірювальних приладів. Комп’ютерна 

грамотність. 

Компетенції • Орієнтованість на результат та якість 

• Вміння взаємодіяти та працювати в команді 

• Поведінкова гнучкість 

• Відданість принципам організації «Лікарі без кордонів» 

• Стресостійкість 

 

• Заробітня плата до оподаткування 24760,00 грн. 

 

 

“Лікарі без кордонів” / Médecins Sans Frontières (MSF) – це ініціатива громадянського суспільства, 
що покликана об’єднувати людей, які прагнуть допомагати іншим людям в кризових ситуаціях. 
Таким чином, “Лікарі без кордонів” за своїм вибором є асоціацією.  
Кожна особа, яка працює в організації, робить це відповідно до своїх переконань і готова 
відстоювати цінності та принципи «Лікарів без кордонів». 


