
 

 

 

Фахівець з логістики (документообіг та транспортна логістика) 

 

 
Понад 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 запрошуємо в нашу команду Фахівця з логістики (документообіг та 

транспортна логістика) 

 

Безпосередньо підпорядковуючись Директору з логістики ви будете виконувати 

наступні задачі: 

• Відповідальність за наявність, збір та зберігання первинних документів від 

підрядників (дистриб’ютори, перевізники); 

• Узгодження документів з департаментами компанії: договори, додатки до 

специфікацій та додаткові узгодження до них; 

• Створення/оновлення контрактів з контрагентами (робота в системі SAP); 

• Запит документів та оформлення декларацій про відповідність; 

• Контроль за підписанням актів-звірок з постачальниками; 

• Відправлення кореспонденції постачальникам та контроль їх отримання; 

• Формування та коректне ведення внутрішніх звітів; 

• Передача оригіналів первинних документів (вхідних, або новостворених) в 

бухгалтерію; 

• Ведіння попередньої претензійної роботи в частині наявності документів на 

товари та послуги; 

• Занесення в систему даних ERP (SAP) за прийняттям, переміщенням та 

відправкою товарів відповідно до первинних бухгалтерських документів; 

• Закриття заявок на транспорт (робота з перевізниками, оформлення 

документів). 

Профіль кандидата: 

• Вища закінчена освіта (економічна освіта буде перевагою); 

• Досвід роботи від 3х років, від 1го року досвід роботи з документообігом (досвід 

у логістиці буде перевагою); 

• Впевнений користувач Excel; досвід роботи з ERP системою (SAP/1C) буде 

суттєвою перевагою; 

• Комунікабельність, вміння вести переговори з контрагентами в частині 

отримання документів; 

• Готовність до ненормованого характеру роботи; 

• Високі організаційні навички. 

 



Особисті якості: уважність до деталей, аналітичне мислення, вміння самостійно 

організовувати задачі. 

 

Переваги роботи: 

• Цікаві задачі, робота з перспективою подальшого функціонального зростання у 

відділі логістики; 

• Безкоштовний спортзал, зручний офіс Forum City Garden; 

• Можливості професійного розвитку, ініціювати власні проекти, впроваджувати 

зміни в робочих процесах; 

• Робота в міжнародній компанії, з дружньою, прогресивною командою; 

• Конкурентна, офіційна заробітна плата, щорічний бонус за результатами 

роботи; 

• Медичне страхування, 28 днів відпустки; 

• Можливість частково дистанційної роботи. 

 
Якщо дана вакансія Вас зацікавила, будь ласка, надішліть нам своє резюме 
 

https://ua.timacagro.com/kariera-timac-agro/podaty-rezume/

