Січкар Ольга Миколаївна
Інженер-еколог
Повна зайнятість, неповна зайнятість, дистанційна робота.
Вік:

28 років

Місто:

Київ

Контактна інформація
Адреса:

Київ, ул.А.Туполєва ,11а

Телефон:

096 597-93-27

Ел. пошта:

ons_som@ukr.net

Досвід роботи
Інженер проектувальник
з 09.2018 по нині (2 роки 3 місяці)
ТОВ ЦЕМБП, Київ (Енергетика)
Спеціаліст з екології в енергетиці.
Спеціаліст з отримання дозвільних документів при будівництві з використанням електронного
кабінету забудовника ДАБІ України.
Спеціаліст з документообігу.

Бухгалтер з первинної обробки інформації
з 06.2018 по 12.2019 (1 рік 6 місяців)
ПП "ЗЕЛЕНИЙ КИТ", Київ (Ресторани)
Збір, аналіз, обробка та облік первинної документації з бухгалтерії.
Оформлення звітів.

Бухгалтер з первинної документації
з 06.2017 по 08.2017 (2 місяці)
ТОВ "Дніпротеплобуд", Киев (Будівництво)
Аналіз та обробка інформації з первинної документації у бухгалтерії підприємства

Інженер-проектувальник відділу охорони навколишнього
середовища інжнірингової компанії
з 06.2015 по 08.2018 (3 роки 2 місяці)
ПрАТ "СТЕК" м. Київ, Киев (Охорона навколишнього середовища)
Проектування схем санітарної очистки населених пунктів Київської області та України;
Розробка науково-технічної документації в галузі екології відповідно до законодавства;
Робота з держструктурами і підприємствами, з виконавчими органами місцевого самоврядування,
керівниками комунальних підприємств та іншими структурними підрозділами (Управлінь,
Департаментів і т.д.).
Довірена особа уповноважена представляти інтереси фірми у відповідних органах державної

влади.
Відповідальність, цілеспрямованість, бажання розвитку в сфері екології, охорони навколишнього
середовища і їм супутні!
Мобільність, стресостійкість, толерантність, різнобічні знання в різних областях!

Освіта
Київський національний університет будівництва та архітектури
(КНУБА)
7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація «Екологія
будівництва», кваліфікація: магістр – інженер-дослідник з охорони навколишнього природного
середовища та раціонального природокористування., Киев
Вища, з 09.2014 по 06.2015 (9 місяців)
Диплом з відзнакою.

Донецький національний технічний університет (ДонНТУ)
Факультет екології та хімічної технології, спеціальність «Екологія хімічних виробництв», Донецк
Вища, з 09.2011 по 09.2014 (3 роки)
напрямок підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування»,
Кваліфікація: бакалавр - організатор природокористування.
Диплом з відзнакою.

Донецький електрометалургійний технікум (ДЕМТ)
спеціальність «Прикладна екологія», Донецк
Середня спеціальна, з 09.2007 по 06.2011 (3 роки 9 місяців)
Диплом з відзнакою.
Кваліфікація: Молодший спеціаліст - Технік-еколог.

Додаткова освіта




Курси підвищення кваліфікації при Мінприроди України: «Професійна підготовка працівників
сфери поводження з відходами». (2016 – Свідоцтво про підвищення кваліфікації.
Реєстраційний номер 59/04 від 21.10.2016 р..)
Навчальний Центр Бізнес і Фінанси (5 місяців - Сертифікат Основи бухгалтерського обліку.
Податковий облік та звітність з використанням ПЗ 1С:Підприєиство 8.3)
Курси підвищення кваліфікації в Гільдія проектувальників України (2020, наявний Сертифікат
інженера проектувальника (екологія) І категорії (СС2))

Професійні та інші навички





Навички роботи з комп’ютером
Впевнений користувач: MS Office (Excel, Word, Outlook, PowerPoint, Access), досвід роботи в
мережі Інтернет (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) і електронною поштою (Outlook
Express та ін.), графічними редакторами (Photoshop), професійні програми: ЭОЛ 2000[h] ..
Співпрацювання з державними структурами Києва з питань екології (3 роки досвіду)
Середній, використовую в даний час.
Робота з комунальними підприємствами населених пунктів України (1 рік досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.








Вміння працювати з оргтехнікою сучасного офісу (1 рік досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
Розроблення проектів ОВД та ОВНС (3 роки досвіду)
Середній, використовую в даний час.
Створюю Акти викон.робіт, Вид.накладні на передачу проект.док. (3 роки досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.
Працюю в електронному кабінеті забудовника ДАБІ України (дозволи (1 рік досвіду)
Вільно, використовую в даний час.
Розроблення (СЕО) стратегічної екологічної оцінки (3 роки досвіду)
Середній, використовую в даний час.
Досвід укладання документів українською мовою (5 років досвіду)
Просунутий, використовую в даний час.

Знання мов




Англійська ─ середній
Українська ─ вільно
Російська ─ вільно

Рекомендації



Чайка Людмила Викторовна
Доцент, кандидат химических наук кафедры: "Прикладная экология и охрана окружающей
среды"., ДонНТУ, +380508366155
Шаповалов Валерий Васильевич
Заведующий кафедрой "Прикладная экология и охрана окружающей среды",профессор, доктор
химических наук, ДонНТУ, 0955142615

Додаткова інформація
Січкар Ольга Миколаївна
02096, м. Київ
тел.: 096-59-79-327; 095-362-48-68;
Е-mail: ons_som@ukr.net
Мета: Професійне вдосконалення Інженера з охорони навколишнього природного середовища.
З/п: від 20 000 грн.
Статус пошуку роботи: відкрита до пропозицій.
Досвід:
З 2018 по 2020 інженер-проектувальник в енергетичній компанії. (Інженер з екології)
з 2017 по 2018 інженер-проектувальник I категорії відділу проектування (екологія) інжнірингової
компанії ПрАТ "СТЕК" м. Київ.
2017 Бухгалтер з первинної документації ТОВ "Дніпротеплобуд".
2015-2016 інженер-проектувальник II категорії відділу охорони навколишнього середовища
інжнірингової компанії ПрАТ "СТЕК" м. Київ.
01.06.05 - 01.07.05 виробнича практика в хімічній лабораторії ВАТ «АЗОТ» м. Черкаси. (набуття
робочої професії – лаборант хімічного аналізу).
01.07.12 - 21.07.12 технологічна практика у ПАТ «Донецьккокс» м. Донецьк, технік-технолог.
01.07.13 - 21.07.13 інженерна практика у ПАТ «Донецьккокс» м. Донецьк, інженер.
2011 - 2014 практичний досвід проведення хімічних аналізів в лабораторії Донецького
національного технічного університету, кафедра «Прикладна екологія та збалансоване
природокористування».

Освіта:
2020 - Сертифікат інженера проектувальника (Екологія) І категорії (СС2)
2016 – Свідоцтво про підвищення кваліфікації. Реєстраційний номер 59/04 від 21.10.2016 р.. Курси
підвищення кваліфікації при Мінприроди України: «Професійна підготовка працівників сфери
поводження з відходами».
2014-2015 Кваліфікація: магістр – інженер-дослідник з охорони навколишнього природного
середовища та раціонального природокористування. Київський національний університет
будівництва і архітектури (КНУБА), денне відділення, ф-т інженерних систем та екології,
спеціальність 7(8).04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», спеціалізація
«Екологія будівництва».
2011-2014 Кваліфікація: бакалавр – організатор природокористування. Донецький національний
технічний університет (ДонНТУ), денне відділення, ф-т екології та хімічної технології, напрямок
підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування», спеціальність «Екологія хімічних виробництв».
2007-2011 Кваліфікація: молодший спеціаліст – технік-еколог. Донецький електрометалургійний
технікум (ДЕМТ), спеціальність «Прикладна екологія».
Уміння й навички:
• Довірена особа уповноважена представляти інтереси фірми у відповідних органах державної
влади.
• Навички праці з виконавчими органами місцевого самоврядування, керівниками комунальних
підприємств та іншими структурними підрозділами (Управлінь, Департаментів тощо).
• Менеджер проектів.
• Досвід розроблення схем санітарного очищення населених пунктів України.
• Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля (ОВД) та проектів оцінки впливу на навколишнє
середовище (ОВНС) при експлуатації та будівництві, розробка стратегічної екологічної оцінки
(СЕО).
• Аналіз і обробка інформації з первинної документації у бухгалтерії різнопрофільних
підприємств.
• Досвід укладання документів українською мовою.
• Досвід підготовки документів для участі фірми у системі публічних закупівель PROZORRO
(www.dzo.com.ua).
• Вільне володіння українською та російською мовами, англійський середній рівень та
французький і італійський зі словником.
• Вміння працювати з нормативними законодавчими документами зокрема з Законом України
«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», стандартами підприємств
з питань екології; контроль дотримання нормативних актів у сфері охорони навколишнього
середовища;
• Досвід роботи з комп'ютером: Windows, програми (Microsoft Office Word, MO Excel, графічні
пакети та ін.).
• Вміння працювати з оргтехнікою: (факс, модем, сканер, копіювальне обладнання і т. ін.).
Наукові публікації:
XXIV Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та студентів «Охорона навколишнього
середовища та раціональне використання природних ресурсів» стаття на тему: "Возможность
использования природного адсорбента трепела для очистки вод".
Особисті дані: Громадянка України, 1992 р. н., не заміжня.
Наявність водійських прав: категорія В.
Професійні якості: Бажання працювати та професійно розвиватися в сфері екології, ОНПС,
уважність, відповідальність, здібності до швидкого навчання, комунікабельність, вміння
працювати в колективі, старанність, акуратність.
При необхідності можлива самостійна робота зі щільним графіком зі звітом про результати.
В роботі приваблює структурна організація робочого процесу.
2021 р. О. М. Січкар
Резюме розміщено за адресою: www.work.ua/resumes/2342136

