
Будівельна компанія «GEOS» шукає в свою команду Кошторисника. 

 

Обов'язки: 

• Упорядкування та перевірка договірної, кошторисної документації, договорів підряду на 

будівельно-монтажні роботи; 

• Перевірка, контроль, ведення реєстру актів субпідрядних організацій; 

• Складання кошторисної вартості будівництва; 

• Перевірка одиничних розцінок, актів виконаних робіт, відомостей ресурсів, ведення 

реєстрів та своєчасне подання інформації до бухгалтерії; 

• Контроль надходження-видачі актів; 

• Ведення накопичувальних відомостей щодо підрядників; 

• Складання актів генпідряду та реєстру ген.підряду; 

• Контроль відповідності розцінок в актах та договірних цінах. 

 

Вимоги до претендентів на вакансію: 

• Вища освіта (економічна, фінансова, будівельна); 

• Досвід роботи на посаді кошторисника, економіста від 2 років; 

• Впевнений користувач ПК (MS office, АВК-5) 

• Аналітичні здібності; 

• Уважність, відповідальність. 

 

Пропозиція компанії: 

• Професійний розвиток; 

• Офіційне працевлаштування; 

• Стабільна заробітна плата; 

• Графік роботи з пн.-пт., з 09:00-18:00; 

• Офіс біля метро Олімпійська 

 

Контакти: 

+38 044 502 83 88 

Київ, вул. Ділова, буд. 4, оф. 1 

office@geos.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:+38%20044%20502%2083%2088
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1nolRR5A74xuFvCKDcWHAhDYxJn3RiI1a&ll=50.42993490000004%2C30.520384299999932&z=18
mailto:office@geos.ua


Строительная компания «GEOS» ищет в свою команду Сметчика. 

 

Обязанности: 

 Составление и проверка договорной, сметной документации, договоров подряда на 

строительно-монтажные работы; 

 Проверка, контроль, ведение реестра актов субподрядных организаций; 

 Составление сметной стоимости строительства; 

 Проверка единичных расценок, актов выполненных работ, ведомостей ресурсов, ведение 

реестров и своевременная подача информации в бухгалтерию; 

 Контроль поступления-выдачи актов; 

 Ведение накопительных ведомостей по подрядчикам; 

 Составление актов генподряда и реестра ген.подряда; 

 Контроль соответствия расценок в актах и договорных ценах; 

Требования к соискателям на вакансию: 

 Высшее образование (экономическое, финансовое, строительное); 

 Опыт работы в должности сметчика, экономиста от 2 лет; 

 Уверенный пользователь ПК (MS оffice, АВК-5) 

 Аналитические способности; 

 Внимательность, ответственность. 

Предложение компании: 

 Профессиональное развитие; 

 Официальное трудоустройство; 

 Стабильная заработная плата; 

 График работы с пн.-пт., с 09:00-18:00; 

 Офис возле метро Олимпийская 

 

Контакты: 

+38 044 502 83 88 

Киев, ул. Деловая, 4, оф. 1 

office@geos.ua 
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Surveyor 
 

Duties: 

• Drawing up and verification of contractual and estimate documentation, as well as work 

contracts for construction and installation works; 

• Verification, control, maintenance of the register of acts of subcontractors; 

• Drawing up the estimated cost of construction; 

• Checking unit prices, certificates of completion, resource sheets, maintaining registers and 

ensuring timely submission of information to the accounting department; 

• Control of receipt and issuance of acts; 

• Maintaining cumulative lists of contractors; 

• Drawing up of acts of general contract and managing the register of general contracts; 

• Control of compliance of prices in acts and contracted prices. 

 

Requirements for prospective workers: 

• Higher education (economic, financial, construction); 

• Work experience as a surveyor, economist at least 2 years; 

• Confident PC user (MS office, AVK-5) 

• Analytical skills; 

• Attentiveness, responsibility. 

 

The company offers: 

• Professional Development; 

• Official employment; 

• Stable wages; 

• Schedule of work from Mon.-Fri., from 09: 00-18:00; 

• Office near the metro station Olimpiyskaya 

 

 

Contacts: 

+38 044 502 83 88 

Kiev, st. Dilova, 4, office 1 

office@geos.ua 


