
  
 

Протягом 60 років компанія TIMAC AGRO, що є дочірньою компанією Group Roullier, пропонує своїм клієнтам 
інноваційні агрономічні та зоотехнічні рішення, що підвищують сільськогосподарські показники екологічно-чистим 
способом. 

Як фахівець в галузі живлення рослин ми розвиваємо наш успіх у всьому світі завдяки надійній і динамічній структурі. 
Ми також забезпечуємо повний контроль над кожним кроком нашого виробничого та торгового процесу. 

Наразі, ми маємо відкриту позицію Кредит контролера для подальшого розвитку і підтримки нашої ділової 
активності в Україні 
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Безпосередньо підпорядковуючись Фінансовому та адміністративному директору, Ви виконуєте наступні 
завдання: 

• Налаштування облікових записів у SAP - Business One. ведення журналу нових облікових записів 
• Забезпечувати регулярне обслуговування в усіх системах для змін в облікових записах клієнтів 
• Встановлювати, контролювати та підтримувати кредитні файли клієнтів та завантажувати їх у систему 
компанії, обслуговування клієнтів та подальші спостереження 
• Щотижневі та щомісячні звіти для підтримки інших відділів 
• Кредитний контроль: підтримка процесів оцінки ризиків клієнтів, кредитних лімітів та умов оплати, 
отримання кредитних лімітів від страховика, оптимізація фінансових рішень для клієнтів 
• Стягнення: забезпечення своєчасного стягнення дебіторської заборгованості та / або відкладених чеків 
та векселів, забезпечення стягнення дебіторської заборгованості за допомогою застави, передавання 
Кредитному менеджеру будь-яких складних справ про стягнення з зовнішніми партнерами  
• Своєчасна та точна підготовка та представлення звітів та аналізу кредитних питань керівникам 
компанії та Групі із змістовними та корисними коментарями, приймання запитів клієнтів 
• Спеціальні проекти / завдання, які можуть бути визнані необхідними в міру виникнення потреб 

 
Наш кандидат: 

• Доктор наук в галузі фінансів або економіки 
• 2+ років досвіду на посаді менеджера з продажів та бухгалтерський досвід 
• Сильні аналітичні навички 
• Знання навичок роботи на ПК, включаючи Excel (+ Hyperion, SmartView - HFM), Word, Outlook 
• Досвід роботи в SAP B1 

Ваші амбіції, ваші комунікативні навички, динамічність і креативність будуть ключовими елементами успіху в 
Timac Agro Ukraine 

Переваги роботи: 
• Цікава робота в міжнародній компанії 
• Конкурентна заробітна плата та система привабливих бонусів 
• Медичне страхування 

 
Якщо дана вакансія Вас зацікавила, будь ласка, надішліть нам своє резюме на hr@ua.timacagro.com 
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