Робота в агросекторі

Зернотрейдер, менеджер із закупівель
зернових і олійних культур
05.08.2021
Нарямок: Трейдинг, Менеджмент, Елеватори,
комбікормові заводи
Бажане місто працевлаштування: Каховка
Бажана заробітна плата: 20 000 грн.
Тип працевлаштування: Повна зайнятість

Освіта
2009 - 2013
Приватний вищий навчальний заклад "
Новокаховський політехнічний університет"
економіка підприємства., бакалавр
1994 - 2000
Херсонський державний педагогічний університет
вчитель трудового навчання, спеціаліст

Досвід роботи
02.2018 - 07.2020
" АДМ Трейдінг Юкрейн " в м. Миколаїв
Заступник директора
Обов'язки: - аналіз ринку зернових та олійних
культур, установка закупівельних цін напродукцію;проведення перемовин по закупівлі і реалізації
зернових та олійних;- контроль за виконанням
договорів, контроль дебиторської та
кредиторськоїзаборгованості;- контроль руху
товару на елеваторах.
07.2017 - 02.2018
" АДМ Трейдінг Юкрейн "
Директор Таврійського відділення
Обов'язки: - організація та забезпечення
функціонування закупівельних процесів відділуаналіз ринку зернових та олійних культур,
установка закупівельних цін напродукцію;проведення перемовин по закупівлі і реалізації
зернових та олійних;- контроль за виконанням
договорів, контроль дебиторської та
кредиторськоїта організація продажу зернових,
олійних ;продукцію;- контроль руху товару на
елеваторах.
06.2016 - 06.2017
" АДМ Трейдінг Юкрейн "
Фахівець із закупівлі зернових культур

Конончук Андрій
Володимирович
Статус: Активно шукаю
роботу
Місто: Каховка
Дата народження:
11.02.1972(50)
Тел. +38(050)311-9445
Email: ak11021972@gmail.com
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Обов'язки: - моніторинг та аналіз цінових
пропозицій насіння в Херсонській області ;- ведення
переговорного процесу , укладання договорів та
контроль їхвиконання;організація та контроль
відвантаження /доставки зернових та
олійнихкультур ;- систематичне проведення
переговорів з сільгоспвиробниками на
предметзакупівлі зернових на різних умовах
поставки ;- накопичення зернових та олійних
культур в портах;- моніторинг тенденцій зміни цін
на зернові та олійні культури ;- контроль якості,
відбір зразків ;- організація і контроль
відвантаження / доставки продукції ;- проведення
роботи із закупівлі сільськогосподарських культур у
виробників;- супровід та оформлення перепису
продукції на елеваторах;- контроль оплати
продукції , нестач, ж/д і автовивантаження.
08.2007 - 06.2017
ТОВ "АТ Каргілл"
Фахівець із закупівлі зернових та олійних культур
Обов'язки: - моніторинг та аналіз цінових
пропозицій насіння в Херсонській області ;- ведення
переговорного процесу , укладання договорів та
контроль їхвиконання;організація та контроль
відвантаження /доставки зернових та
олійнихкультур ;- систематичне проведення
переговорів з сільгоспвиробниками на
предметзакупівлі зернових на різних умовах
поставки ;- накопичення зернових та олійних
культур в портах;- моніторинг тенденцій зміни цін
на зернові та олійні культури ;- контроль якості,
відбір зразків ;- організація і контроль
відвантаження / доставки продукції ;- проведення
роботи із закупівлі сільськогосподарських культур у
виробників;- супровід та оформлення перепису
продукції на елеваторах;- контроль оплати
продукції , нестач, ж/д і автовивантаження.
08.2001 - 08.2007
ТОВ" Альфред С. Топфер Інтернешнл "
Менеджер із закупівлі зернових та олійних
Обов'язки: - пошук нових постачальників;- відбір
зразків зернових та олійних в господарствах та
відправка наелеватори;- ваговий контроль та
контроль якості продукції при відвантаженні
напереробку ;- контроль документообігу.

Володіння мовами
Англійська (початковий), Польська, Російська,
Українська
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Додаткова інформація
Досвідченний користувач MS Oﬃсe, 1C, програми
GPS моніторингу;
Маю досвід закупівлі зернових та олійних на різних
умовах поставки ;
- досвід керівництва колективом ;
- досвід проведення перемовин та налагодження
довгострокової співпраці ;
- досвід роботи з елеваторами та перевізниками ;
- напрацьована база сільгоспвиробників та
перевізників ;
- водійське посвідчення кат. "А", "В", "С" (стаж 19
років);
- готовність до відряджень та ненормованого
робочого дня.
Особисті якості:
Чесність, відповідальність, уважність до деталей,
дисциплінованість,
пунктуальність, комунікабельність.

