
Супервайзер з логістики 

Міжнародна незалежна медична гуманітарна організація Médecins Sans Frontières (MSF) відома як 

Лікарі без кордонів. 

Ми надаємо медичну допомогу людям, які постраждали внаслідок конфліктів, епідемій, катастроф або 
позбавлені медичної допомоги. Наші команди складаються з десятків тисяч медичних працівників, 

матеріально-технічного та адміністративного персоналу, які об'єднані нашим статутом. Наші дії 

керуються медичною етикою та принципами неупередженості, незалежності та нейтральності. Ми є 

некомерційною, самоврядною організацією, що базується на членах. 

Опис вакансії 

У Покровську шукаємо супервайзера з логістики 

Обов’язки та відповідальність 

 Моніторинг технічного обслуговування інфраструктури, управління немедичними запасами 
та обладнанням відповідно до стандартів MSF; 

 Забезпечення перевірки та подальших заходів на об'єктах під наглядом лінійного керівника 

шляхом щоденних відвідувань об'єктів і повідомлення про будь-які аномалії чи проблеми, оцінки 

потреб у відновленні та подальших робіт з відновлення будівель відповідно до вказівок керівника; 

перевірка відповідності приміщень нормам безпеки та моніторинг споживання механічних 

та електричних транспортних засобів/машин/пристроїв; 

 Планування разом із лінійним керівником необхідних перевірок та технічного обслуговування 

енергетичних систем/налаштування відповідно до стандартів MSF; 

 Координація та керівництво групою логістики під його/її відповідальність, що включає щоденний 

нагляд, моніторинг якості роботи та визначення завдань кожної особи, складання їх робочих 
графіків; організація та проведення зборів команди; участь у підборі персоналу команди та 

відвідуванні нарад з матеріально-технічного забезпечення та обліку його діяльності; 

 Забезпечення технічного обслуговування парку транспортних засобів, що включає планування 

та нагляд за своєчасним профілактичним та лікувальним обслуговуванням усіх проектних 

транспортних засобів відповідно до стандартів MSF, а також інструктаж та моніторинг водіїв 

щодо правильних звичок водіння та стандартних перевірок; 

 Управління та виконання замовлень, що включає збір матеріально-технічних замовлень, 

що надходять від різних відділів або закладів охорони здоров’я; складання та виконання наказів 

відповідно до чинних процедур; надання технічної підтримки комірнику, здійснення місцевих 

закупівель відповідно до процедур постачання MSF та забезпечення умов прийому вантажу або 

прибулого матеріалу, а також організації та налаштування матеріалів перед їх відвантаженням; 

 Виїзна підтримка логістичних установок та їх супровід. 

Це посада в Покровську з багатьма поїздками по Сходу, тому важливо мати гнучкість 

у переміщенні. 

Необхідна кваліфікація: 

1. Основна середня освіта та формальна технічна підготовка; 

2. Принаймні один рік у MSF або 2 роки на аналогічній посаді поза MSF; 

3. Українська, російська та англійська обов’язкові; 

4. Результативність, командна робота, гнучкість, відданість справі, надання послуг, управління стресом. 

Ми пропонуємо: 

 офіційне працевлаштування; 

 страхування; 

 можливість співпраці з великою міжнародною організацією; 

 привітний персонал. 



Заробітня плата (до вирахування податків)  25000-29000 UAH 

 

Будь ласка, надсилайте свої резюме англійською мовою року на електронну адресу: 

 

msfch-eastukraine-finhrassistant@geneva.msf.org 

 


