
 

 

Посада:  
СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ ГІГІЄНИ ТА 
САНІТАРІЇ  

Загальна 
функція:  

 

Код: LS02600 

Рівень: 8 (E) 

 

 

Посада в організації 

  

Звітує (за структурою): Координатор з логістики 

Звітує (функціонально): Координатор з логістики / Медичний координатор 

Кластер посади: Логістика 

Керує (функція):  

 

 

Головна мета 

 

Планування, координація, впровадження та моніторинг усіх логістичних заходів у проекті, пов’язаних із 
водопостачанням, охороною здоров’я та санітарією, відповідно до протоколів і стандартів MSF для 
забезпечення оптимальної роботи проекту. 

 

Посадові обов’язки 

 

 

 

 

 

Особливості підрозділу MSF / Умови діяльності 

 

 

• Розробка, впровадження та управління всім компонентом санітарно-гігієнічних робіт у проектах 
(включаючи, але не обмежуючись: водопостачанням, видаленням екскрементів, управлінням 
відходами, гігієною та забезпеченням інфекційного контролю) 

• Проведення стандартної процедури оцінки необхідності виконання санітарно-гігієнічних робіт у співпраці 
з медичною командою проекту для визначення санітарно-гігієнічних потреб на рівні проекту та надання 
рекомендацій лінійному керівнику щодо заходів реагування. Забезпечення санітарно-гігієнічної 
складової та планування стратегії і ресурсів реагування на надзвичайні ситуації у співпраці з медичною 
та логістичною командами.  

• За потреби, працювати у якості мобільного експерта у місії та надавати детальну технічну допомогу 
менеджерам. 

• Проведення оцінки та техніко-економічних обґрунтувань у проекті для надання лінійним керівникам 
альтернативних опцій та можливих рішень інфраструктурних проблем у своїй сфері спеціалізації. 

• Забезпечення технічного обслуговування та ремонту обладнання з метою належного функціонування 
санітарно-гігієнічного компонента в проекті.  

• Забезпечення належної готовності до надзвичайних ситуацій та спроможності реагування (фізична 
перевірка запасів, контактів, транспортних засобів, навчання персоналу). Забезпечення належної 



 

 

допомоги групі швидкого реагування у проекті та, якщо потрібно, участь у надзвичайних заходах або 
візитах для оцінки ситуації на місцях. 

• За потреби – участь у зборі даних та підготовці звітності. 

 

Виконання делегованих завдань, типових для цієї професійної спеціалізації та таких, що визначені 
посадовою інструкцією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги 

  

Освіта Базовий технічний диплом або ступінь технічного університету в галузі 
водопостачання, очищення води та каналізації. 

Досвід • Обов’язковий, принаймні два роки досвіду роботи у сфері логістичного 
забезпечення. 

• Бажаний попередній досвід роботи з MSF або іншими неурядовими 
організаціями та досвід роботи в країнах, що розвиваються.  

   

  

  

 

Гнучкість, здатність працювати в умовах динамічних змін, навички управління стресом, здатність 
ефективно проводити перемовини та укладати контракти з підрядниками, відстежувати належне 
виконання робіт на будівельних майданчиках. Демонструвати дипломатичний підхід у співпраці з 
партнерами. 

 

Ця посадова інструкція може бути змінена відповідно до характеру діяльності або процесу розвитку 
реалізації Місії.  

Своїм підписом працівник підтверджує, що він/вона прочитав(ла), зрозумів(ла) і погоджується з цим 
документом. 

 

ПІП працівника  



 

 

Місце і дата:  

 

 

Підпис працівника: 

(Підписується у двох примірниках, один для працівника і один для роботодавця) 

 

MSF – це ініціатива громадянського суспільства, яка об’єднує людей, що прагнуть допомогти 
іншим людям у кризі. Таким чином, MSF, за власним вибором, є асоціацією.  

Кожна особа, яка працює з MSF, робить це з переконань і готова підтримувати цінності та 
принципи MSF. 

 

Контактний e-mail: msfocb-ukraine-recruiment@brussels.msf.org 
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