
Логіст у м.Дніпро 

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

кордонів. Ми надаємо медичну допомогу людям, які постраждали від конфліктів, епідемій, стихійних лих або 

відсторонених від медичної допомоги. Наші команди складаються з десятків тисяч медичних працівників, 

матеріально-технічного та адміністративного персоналу, пов’язаних разом нашим статутом. Наші дії керуються 

медичною етикою та принципами неупередженості, незалежності та нейтралітету. Ми є неприбутковою, 

самокерованою, колективною організацією. 

Mісія у м.Дніпро зосереджена на наданні підтримки психічного здоров’я через наші мобільні клініки, забезпеченні 

постачанням місцевим лікарням, а також забезпечення діяльності спеціалістів з водопостачання та санітації для 

притулків по всьому місту. 

ГОЛОВНА МЕТА 

Виконання повсякденних дій та адміністративних процесів для оформлення та транспортування медичних та 

немедичних товарів для конкретного постачальника (на рівні координації або проекту) відповідно до протоколів і 

стандартів MSF з метою забезпечення оптимальної роботи проекту 

 

Обов'язки  

- Виконання повсякденної діяльності та адміністративних процесів для забезпечення ефективного проходження 

процесів оформлення та транспортування медичних і немедичних товарів для офісу постачання (координаційного 

або проектного) відповідно до процедур постачання відповідно до стандартів і протоколів MSF.  

- Управління та планування, у співпраці з лінійним керівником і складським керівником, відправленням товарів між 

проектами та/або зі столиці до проектів, вибираючи найкращі можливі транспортні засоби 

- Відповідати за прийом міжнародного вантажу та його експедицію на місце. 

- Відповідати  за всі митні та адміністративні питання (контроль оплати рахунків) 

- Регулярна оцінка місцевого транспортного ринку (компанії, ціни, послуги, затримки тощо) і пропонування різних 

сторонніх постачальників для перевірки 

- Виконання делегованих завдань відповідно до його/її діяльності та відповідно до його/її посадової інструкції 

 

Що ми очікуємо від кандидата: 

Освіта вища, або досвід роботи більше п'яти років 

Мінімум  2 роки досвіду на роботах, пов’язаних із ланцюгом поставок, або у відділі логістики 

Рівень заробітної плати 21 500 – 26 800 грн 

 

Ми пропонуємо: 

Офіційне працевлаштування. 

Стабільна та гарантована заробітна плата. 

П’ятиденний графік роботи — 8:00 -17:00. 

Теплу комфортну атмосферу в колективі. 

Страхування 

 

Знання англійської буде перевагою при відборі кандидатів. 

 

Свої резюме надсилайте на адресу MSFCH-Ukraine2-EHRAssistant@geneva.msf.org 

У темі листа обов'язково вкажіть назву посади на яку ви надсилаєте резюме 
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