
Посадові обов'язки та завдання:

1) Займатися збиранням фінансових звітів від партнерів; 

2) Виявляти неточності між отриманими звітними даними та плановими показниками; 

3) Формувати інвойси на оплату партнерам; 

4) Контролювати своєчасну оплату згідно з договірними обов'язками; 

5) Займатися дебіторською заборгованістю; 

6) Вести поточну операційну діяльність.

Бажано мати досвід роботи в будь-якій державній організації.

Графік роботи: Пн -Пт з 08.00 до 17.00 або з 09.00 до 18.00;

Умови роботи:

- Взаємодія з найкращими міжнародними шпиталями по всьому світу; 

- Робота з ТОПовими спеціалістами в онлайн та офлайн-форматах; 

- Покроковий онбординг та підтримку команди;

- 30 днів відпустки, 10 оплачуваних лікарняних. 

Також ми за work and life balance:

- Доступ до 700 книг в онлайн-форматі. Ми любимо читати та регулярно поповнюємо 

бібліотеку; 

- Ми дуже цінуємо нашу команду і надаємо медичну страховку для співробітників; 

- Ти прийдеш у сформовану команду фахівців, у якій панує дуже дружня атмосфера; 

- Наша компанія заохочує здоровий спосіб життя, ми компенсуємо витрати на абонемент у 

спорт. зал (після 3 міс. роботи); 

- Лояльний керівник, з яким Тобі точно буде комфортно взаємодіяти; 

- Ми завжди прагнемо стати найкращими з найкращих і візьмемо частину витрат на себе, 

якщо Ти захочеш пройти профільне навчання; 

- Сезонні корпоративи та тематичні вечірки; 

- Ставка на перші 2 місяці - 700-800 $, після 2-х місяців - 900-1000 $; 

- Регулярні перегляди ЗП при виконанні поставлених цілей; 

- Гнучкий графік роботи: Пн-Пт з 08.00 до 17.00 або 09.00 до 18.00; 



- Комфортний та затишний офіс у БЦ «Лагода» (Польова, 21), в якому Ти працюватимеш 2 

рази на тиждень, весь інший час у віддаленому форматі.

Bookimed - це платформа №1 у світі з підбору клінік та організації лікування з офісом у 

Києві. За 7 років роботи нашими послугами користувалися понад 730 000 осіб. Ми – 

найкращий медичний стартап Європи 2019 року. Про нас говорять Forbes, Чак Норріс, 

Дмитро Комаров та Надя Дорофєєва. Ми пишаємося своєю роботою, бо: Допомагаємо 

рятувати життя, робити людей здоровими та красивими. При цьому наші послуги є 

безкоштовними для пацієнтів; Надаємо великий вибір медичних центрів. Наші партнери – 

510+ топових клінік у 35+ країнах; Працюємо зі всесвітньо відомими лікарями, які 

проводять унікальні операції, входять до книги рекордів Гіннесса та очолюють рейтинги 

найкращих лікарів. І навіть привозимо їх до Києва на консультації. 

Сайт — https://bookimed.com/ Відео про компанию — https://youtu.be/OlbwWIDbDQM 

Контактна особа: Скрипнікова Регіна Олегівна

Контактний номер телефону: 0966419785

E-mail: gorlenko.rina@gmail.com
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