Проєкт енергетичної безпеки

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР З ГРАНТІВ
ЗМІСТ ПРОЄКТУ

Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) – це п'ятирічний проєкт, який фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)1 та впроваджується компанією Tetra
Tech, провідним постачальником послуг у сферах води, довкілля, інфраструктури,
управління ресурсами, енергетики та міжнародного розвитку2, з головним офісом у
Каліфорнії.
Місія ПЕБ полягає у тому, щоб підвищити енергетичну безпеку України, вдосконалити
нормативно-правову базу в секторі енергетики країни, збільшити стійкість
енергопостачання в Україні. Це допоможе підтримати економічний розвиток країни та її
демократію. ПЕБ тісно співпрацює з Урядом України у розвитку конкурентних
енергетичних ринків. Таким шляхом ПЕБ сприятиме інвестиціям приватного сектору в
енергетику, щоб забезпечити доступну, надійну, стійку та безпечну енергію для всіх
українців.
ОПИС ПОСАДИ

Tetra Tech ES, Inc. шукає кандидатів на посаду старшого менеджера з грантів, який
буде управляти всією програмою грантів ПЕБ. Ця посада буде підпорядкована
директору з питань закупівель та грантів. Це штатна посада з місцем роботи в Києві.
ОБОВ’ЯЗКИ:

• управління грантовим компонентом програми;
• нагляд за розробкою та управлінням грантами, що видаються в рамках програми
ПЕБ, тісна співпраця з операційним директором, директором з питань закупівель та
грантів, а також з керівником проєкту;
• забезпечення щоденного управління всіма аспектами грантового процесу,
включаючи розробку та розподіл заявок на отримання грантів, розгляд і вибір
грантоотримувачів, присудження грантів і видачу грантових угод, виконання
грантової діяльності та закриття грантів;
• нагляд за підготовкою конкурсу заявок (щорічні програмні заяви, запити на подання
заявок) у координації з технічними керівниками ПЕБ, операційним директором,
директором з питань закупівель та грантів і керівником проєкту;
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https://www.usaid.gov/
http://www.tetratech.com/en/markets/international-development

Цей документ став можливим завдяки підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID).Tetra Tech ES,Inc. несе повну відповідальність за зміст цього документу. Викладений зміст не обов’язково
відображає позицію USAID або Уряду Сполучених Штатів.
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• надання рекомендацій щодо процедур управління грантами;
• нагляд за роботою комітету з оцінювання грантових заявок для забезпечення
відповідності правилам і процедурам;
• нагляд за веденням баз даних відстеження грантів та точним звітуванням й
оформленням документів грантоотримувачів, щоб забезпечити досягнення
результатів, передбачених грантом і програмою;
• нагляд за виконанням грантової діяльності у координації з командою з питань
грантів і технічними керівниками;
• участь в ознайомчих зустрічах для грантоотримувачів, якщо необхідно;
• проведення внутрішніх та зовнішніх презентацій/семінарів/зустрічей у форматі
запитань та відповідей щодо процесу подання заявок та управління грантами;
• розробка та інформування про найкращі практики дотримання вимог щодо
присудження, щоб гарантувати, що співробітники програми та грантоотримувачі
розуміють і дотримуються відповідної політики USAID, а також політики щодо
присудження грантів та укладення субпідрядних договорів;
• підготовка регулярних звітів про результати роботи грантоотримувачів та
інформування про будь-які значні затримки чи інші проблеми, що впливають на
виконання;
• повідомлення керівника будь-якого грантового проєкту, який не в змозі виконати
своїх зобов’язань та роботи, про необхідність виправлення цих ситуацій у міру їх
виникнення;
• виконання додаткових завдань, визначених керівником.
КВАЛІФІКАЦІЯ:

• ступінь магістра управління, фінансів, ділового адміністрування, міжнародних
відносин або інших відповідних сфер діяльності;
• 7-10 років відповідного досвіду з управління грантами;
• обов’язковий попередній досвід роботи у проєктах, що фінансуються USAID;
• вкрай бажаний попередній досвід у сферах фінансів та управління;
• досвід у формуванні та розробці бюджетів, міцні навички фінансового управління;
• розуміння сектору неурядових організацій в Україні, досвід комунікації з
представниками НДО, органами влади та спільнотою партнерів з розвитку;
• вкрай бажана обізнаність з енергетичним сектором України;

ENERGYSECURITYUA.ORG

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР З ГРАНТІВ

|

2

Проєкт енергетичної безпеки
• відмінні навички управління проєктами;
• міцні комунікаційні навички та навички ведення переговорів, здатність досягати
встановленої цілі;
• здатність організовувати та завершувати виконання декількох завдань одночасно,
приділяючи особливу увагу деталям та пріоритетам, щоб дотримуватися кінцевих
термінів;
• здатність до належної самостійної роботи з мінімальним рівнем нагляду;
• потрібне вільне володіння усною та письмовою англійською, українською і
російською мовами.
Щоб подати заявку, надсилайте своє резюме англійською мовою та супровідний лист із
назвою посади в рядку теми на адресу: UESPjobs@tetratech.com.
Кінцевий термін щодо цієї посади не встановлений, Tetra Tech може заповнити цю
посаду, щойно буде знайдена кваліфікована особа.
Ми зв’яжемося лише з тими кандидатами, яких було відібрано для співбесіди. Просимо
не телефонувати.
Дізнатися більше про USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) ви зможете на сторінці
проєкту в Facebook: https://www.facebook.com/usaidesp/.
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