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➢ 6 років досвіду роботи в HR в бізнесі, 10 років діяльності в громадських             

організаціях 

➢ Консультантка з стратегування 

➢ Консультантка по роботі з персоналом для малого та середнього бізнесу 

➢ Тренерка з управління персоналом для громадських організацій і бізнесу 

(Треніги “Делегуй або помри”, “Основи менеджменту”, “Таймменеджмент для 

життя і роботи”) 

 

Співзасновниця  HR-club Mykolaiv 

. 

 

 

Wow HR, HR компанія                                                                    жовтень 2018 - сьогодні 

Співзасновниця 

 

1) Робота з малим та середнім бізнесом: 

- Рекрутинг 

- Побудова процесів управління персоналом: адаптація, найм, оцінка 

- Діагностика існуючої системи в компанії 

- Проведення стратегічних сесій, визначення корпоративної культури компанії 

- Розробка і реалізація стратегії по напрямку управління персоналом 

- Тренінги з основ менеджменту і стратегічного управління 

 

2) Робота з громадськими організаціями: 

- Розробка орг структури 

- Проведення тренінгів з управління, оцінки і мотивації 

- Проведення стратегічних сесій 

- Аналіз і коригування організаційної культури 

- Найм, адаптація, навчання персоналу 

Досягнення: 

- Закрито десятки вакансій 

- Створено десятки документів по систематизації процесів  

- Успішно проведено ряд стратегічних сесій 

 

            ГО “Антикорупційний штаб”                                                           жовтень 2018 - сьогодні 

           Голова правління 
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- Операційне та стратегічне управління організацією 

- Фінансовий менеджмент 

- Найм, адаптація, мотивація команди, повний цикл HR 

Досягнення: 

- Стійка стабільна команда, зменшення плинності на 120 % 

- Систематизовано і прописано ряд процесів по роботі, створена система управління 

- Проведено ряд тренінгів для команди з менеджменту, управління персоналом 

- Набрано команду з молодих спеціалістів, з яких вдалося виростити професіоналів по своїм 

напрямкам 

 

Юрія-Фарм, фармацевтична корпорація                    липень 2017 - жовтень 2018 

  HR бізнес-партнерка Південного представництва (Миколаїв, Херсон, Одеса) 

 

- Організація найму і адаптації 

- Консультація керівників з питань роботи з людьми 

- Реалізація стратегії по напрямку управління талантами  в Південному представництві, 

участь в формуванні стратегії 

- Управління змінами 

- Координація мотиваційних програм - участь в розробці КРІ, координація визнання 

досягнень, планування фонду оплати праці 

- Оцінка по компетенціям співробітників, атестація 

- Управління результативністю працівників 

- Розвиток HR-бренду і внутрішніх комунікацій 

- Частково - ведення кадрової документації 

       Досягнення:  

- Зменшення плинності персоналу по представництву на 4,8 % за рік (відповідно до плану на 

2018 рік), досягнення найкращого показника по Україні 

- Зменшення строків закриття вакансій -  на  20 %  

- Розробка планів індивідуального розвитку персоналу ( 60 людей) 

- Оцінка ризиків і своєчасне реагування, як результат - утримання ключових співробітників 

- Ефективне консультування і професійний коучинг менеджерів з питань управління 

персоналом 

 

ADDRIAN, освітня компанія 2015-2017 

Hr Lead 

 

- Управління всіма процесами, пов’язаними з персоналом в трьох філіалах - Миколаїв, 

Херсон, Київ 

- Контроль та аудит правильного ведення кадрового діловодства відповідно до 

законодавства про працю 

- Розробка і реалізація коротко- та довгострокових планів і політики управління персоналом 

в компанії, яка включає в себе корпоративну культуру, планування потреб в персоналі, 

найм, адаптація, навчання, мотивація персоналу, управління продуктивністю 

- Навчання для працівників всіх рівнів компанії 

- HR аналітика: “плинність персоналу”, дослідження залученості і задоволеності персоналу, 

дослідження причин звільнення, розробка рекомендацій по збільшенню залученості і 

зменшенню плинності персоналу 

- Розвиток талантів  (розробка планів кар’єрного розвитку для працівників, планів навчання 

для філіалів та відділів) 

       Досягнення:  

- Найняла і адаптувала професійну, високо-вмотивовану і залучену команду 
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- Будівництво hr-системи компанії з нуля, включаючи систему найму, навчання і розвитку, 

мотивації, корпоративної культури, бренду роботодавця та ін 

- Розробка мануалів та посадових інструкцій  для 7 департаментів з нуля 

- Організація стратегічної роботи по найму — хедхантінг, передбачення потреб найму, аналіз 

ексіт-інтерв’ю 

 

          Hod Konem, рекламне агенство 2014-2015 

Заступниця директора 

 

- Забезпечення підтримки і реалізації цілей компанії, ведення переговорів з партнерами 

- Постановка і досягнення цілей по збільшенню прибутків компанії 

- Найм і адаптація, весь комплекс роботи з персоналом в компанії 

- Розвиток і покращення стратегії реалізації цілей компанії спільно з генеральним 

директором 

Досягнення:  

- Побулова ефективної і сильної компанди 

- Збільшення впізнаваності компанії 

- Збільшення прибутків компанії 

- Побудова міцних довготривалих стосунків з клієнтами та  партнерами 

 

Фрілансер (робота під час навчання в університеті)                                                      2012-2014 

Копірайтер 

 

- Написання статей, блогів для сайтів 

- Переклад (рос. - укр.) 

- Робота з  WordPress. 

Освіта 

Донецький Національний університет                                                               2011-2012 

Політологія 

Миколаївський Національний університет   ім. В.О. Сухомлинського  2007-2011 

Політологія 

Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка                       3 місяці, 2012 

Політологія 

(Проект студентської мобільності від Фонду Святослава Вакарчука “Люди майбутнього”) 

 

Додаткова освіта  

 

Майстер-клас “Управління бізнес процесами”                                                                              2018 

А. Громико  

Тренінг “Мотиваційний менеджмент”                                                                                             2018 

Юрія-Фарм 

Курс“Академія HR Директора”                                                                                                           2017 

DTEK Academy  

Тренінг “Зворотній зв’язок в стилі коучинг”                                                                                  2017 
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Юрія-Фарм 

Тренінг “Основи менеджменту”                                                                                                          2017 

Юрія-Фарм 

Курс “Кадры решают всё”                                                                                                                     2016 

M. Притула 

Курси англійської мови                                                                                                               2015-2017 

English school “Addrian” 

Тренінг від МВА-центру  “Мотивація”                                                                                             2014 

Л. Приходько 

Літня школа “Європейський простір взаємодії”                                                                           2010 

Літня школа CDA Швеції                                                                                                                      2010 

Стокгольм  

 

Громадська діяльність   

ГО “Демократичний Альянс”                                                                                                   2009-2012 

Голова Миколаївського обласного осередку, організаторка десятків громадських проектів  

 

“ДемАльянс”, політична партія                                                                                               2009-2015   

  Менеджерка по роботі з кадрами (волонтерство) - адаптація і мотивація членів партії. 

 

 

Знання мов                    Англійська, вище середнього 

 

Інтереси                      подорожі, танці (фламенко) 
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