DESCRIPTION DU POSTE DU/DE LA RESPONSABLE FINANCIER/ERE

Durée: au moins 1 an (3 mois d’essai)
Temps de travail: 32 heures par semaine
Date de début: Septembre 2017
Lieu de travail : KASA Fondation Humanitaire Suisse, 24, rue Toumanian, apt. 5, Erevan
Contenu du Poste :
 Conseiller la Direction en matière de définition de la stratégie financière ainsi que des moyens requis pour
sa mise en œuvre ;
 Assurer l’analyse du contrôle interne et l’évaluation des risques ;
 Délivrer en temps utile des Etats financiers traduisant avec fiabilité la situation financière en conformité
avec la législation comptable et financière arménienne et des normes IFRS ;
 Aider à la recherche des ressources financières externes.
Responsabilités et Fonctions :
 Superviser et coordonner les activités de la gestion financière ;
 Proposer à la Direction des plans de financement et en suivre la mise en place ;
 Concevoir, défendre auprès de la Direction et appliquer des stratégies garantissant la maîtrise de la
pérennité globale de la fondation ainsi que son autonomie financière ;
 Superviser l’élaboration du budget annuel, veiller à son exécution et en faire l’analyse ;
 Elaborer et adresser des rapports financiers d’activités (annuels ou autre) de la fondation ;
 Effectuer des évaluations pour des opportunités de réduction des coûts de la fondation ;
 Travailler en liaison avec le comptable en chef et les vérificateurs pour assurer un suivi approprié des
finances.
Exigences du Poste :
Etude / Formation : Licence en finance, comptabilité ou économie.
Expérience pratique : Expérience avérée de responsable financier ou analyste financier (au moins 3 ans).
Connaissances :
 Compétences de mise en place et encadrement de projets (business plan, analyse d’écarts, fiscalité) ;
 Compétences d’élaboration stratégie financière / contrôle interne / maîtrise des risques ;
 Compréhension des statistiques financières et des principes comptables ;
 Compréhension approfondie des tendances financières dans les secteurs à but non lucratif et à but lucratif ;
 Utilisation expérimentée du logiciel comptable (Հայկական ծրագրեր), des normes IFRS et Excel ;
 Connaissance pratique de toutes les lois et règlements légaux.

Aptitudes :
 Connaissance et compréhension du rôle et de la philosophie de la Fondation en Arménie ;
 Travail en équipe ;
 Sens de l'organisation, sens des responsabilités, discrétion ;
 Capacité d'adaptation aux personnes et aux situations délicates ;
 Solides compétences interpersonnelles, de communication et de présentation ;
 Ouverture interculturelle ;
 Très bonne connaissance des langues de travail de la Fondation (Arménien, Français), bonne connaissance
en Anglais.
Comment postuler:
Veuillez adresser cv et lettre de motivation à l'adresse suivante : kasaam@kasa.am jusqu’au 1er juillet 2017.

Erevan, le 15 juin 2017

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒԻ ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔ

Աշխատանքի տևողությունը` առնվազն 1 տարի (3 ամիս փորձաշրջան)
Աշխատաժամանակը՝ շաբաթական 32 ժամ
Աշխատաքնի սկիզբը՝ 2017թ. սեպտեմբեր
Աշխատանքի վայրը` «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամ, ք. Երևան Թումանյան
24, բն. 5
Հաստիքի նկարագրությունը՝


Խորհուրդներ տալ տնօրենությանը ֆինանսական ռազմավարության սահմանման և վերջինիս
իրականացման համար անհրաժեշտ միջոցների վերաբերյալ,



Իրականացնել ներքին վերահսկողության վերլուծություն և ռիսկերի գնահատում,



Հարկ եղած ժամանակ պատրաստել ֆինանսական հաշվետվություններ, որոնք ներկայացնում
են ֆինանսական իրավիճակի վստահելի պատկերը՝ հաշվապահական և ֆինանսական
ոլորտներում տեղական օրենսդրությանը և IFRS-ի (Ֆինանսական հաշվետվությունների
միջազգային ստանդարտներ) չափորոշիչներին համապատասխան,



Աջակցել ֆինանսական միջոցների հայթայթմանը:

Պարտականություններ և գործառույթներ՝


Վերահսկել և համակարգել ֆինանսական կառավարմանը վերաբերող գործունեությունը,



Տնօրենությանն առաջարկել ֆինանսավորման պլաններ և հետևել դրանց կատարմանը,



Մշակել, տնօրենության առաջ պաշտպանել և կիրառել ռազմավարություններ, որոնք
կերաշխավորեն հիմնադրամի գործունեության կայունությունն ու ֆինանսական
ինքնուրույնությունը,



Վերահսկել տարեկան բյուջեի մշակումը, հետևել դրա կատարմանը և իրականացնել վերջինիս
վերլուծությունը,



Կազմել և ներկայացնել հիմնադրամի գործունեության (տարեկան կամ այլ) ֆինանսական
հաշվետվություններ,



Կատարել գնահատումներ հիմնադրամի ծախսերի կրճատման հնարավորությունների
վերհանման համար,



Աշխատել գլխավոր հաշվապահի և վերահսկողների հետ համատեղ՝ ապահովելու համար
ֆինանսների պատշաճ վերահսկողություն:

Ներկայացվող պահանջները՝
Կրթություն՝ Բակալավրի աստիճան ֆինանսների, հաշվապահության կամ տնտեսագիտության
բնագավառում:
Փորձ՝ Ֆինանսական պատասխանատուի կամ ֆինանսական վերլուծաբանի առնվազն 3 տարվա
աշխատանքային փորձ:
Գիտելիքներ՝


Ծրագրերի իրականացման և վերահսկողության հմտություններ (բիզնես պլան,
տարբերությունների վերլուծություն, հարկային քաղաքականություն),



Ֆինանսական ռազմավարության մշակման/ներքին վերահսկողության/ռիսկերի կառավարման
հմտություններ,



Ֆինանսական վիճակագրական տվյալները և հաշվապահական սկզբունքները հասկանալու
կարողություն,



Շահույթ չհետապնդող և հետապնդող ոլորտներում ֆինանսական միտումների խորացված
հասկացողություն,



Հաշվապահական համակարգչային ծրագրի (Հայկական ծրագրեր), IFRS նորմերի և Excel-ի
հմուտ կիրառում,



Ոլորտի բոլոր օրենքների և իրավական ընթացակարգերի գործնական իմացություն:

Ունակություններ՝


Հայաստանում Հիմնադրամի դերի և փիլիսոփայության իմացություն և ընկալում,



Թիմային աշխատանք,



Կազմակերպչական ջիղ, պատասխանատվության զգացում, ազնվություն,



Բարդ իրավիճակներին և անձանց հարմարվելու ունակություն,



Միջանձնային, հաղորդակցական և ներկայացման հիմնավոր հմտություններ,



Այլ մշակույթների նկատմամբ բաց և լայնախոհ մոտեցում,



Հիմնադրամի աշխատանքային լեզուների (հայերեն, ֆրանսերեն) գերազանց և անգլերենի լավ
իմացություն:

Ձեր ինքնակենսագրականը /CV/ և ուղեկցող նամակը կարող եք ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեին`
kasaam@kasa.am: Հայտերն ընդունվում են մինչև ս.թ. հուլիսի 1-ը:

ք. Երևան, 15.06.2017թ.

