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ТОВ «Інтер-кон» травень 2010 — теперішній час

АКБ «Трансбанк» Березень 2006 — травень 2010

Філія ПАТ КБ "Надра" КРУ, відділення
№32

серпень 2005 — січень 2006

ТОВ "Адамант" жовтень 2002 — серпень 2005

Єрмаков Павло
Петрович

Досвід роботи

Засновник і директор
З 2014 компанія ТОВ «Інтер-кон» займається поставками будівельних матеріалів та газових котлів Unical
для будівництву модульних та реконструкції стаціонарних котельних, а також інших об'єктів інфраструктури:
забезпечення Зовнішньо-економічної діяльності підприємства Укладання договорів з іноземними партнерами,
підготовка пакетів документів для платежів за кордон та для митного очищення товарів; закупка будівельних
матеріалів для ремонту об’єктів; контроль виконання робіт та дотримання строків будівельниками; робота з
будівельними кошторисами та програмою АВК; підготовка документації для участі у тендерах на
площадці Prozzoro.
З 2013 року один із напрямів компанії утилізація електронного сміття: співпраця з МТС Україна, ДП Українська
залізниця, Антимонопольний комітет України. Розробка бізнес плану за двома напрямками: переробка побутової
техніки та переробка електронного брухту (електронних плат). Пошук інвестора для цих проектів. Переговори з
ЄБРР щодо кредитування. Відвідування виставок обладнання для переробки сміття.
Робота з контрагентами, проведення переговорів, укладання договорів, - робота з листуванням і первинними
бухгалтерськими документами, робота з банком, підготовка і участь в тендерних закупівлях. Підприємство
займалося з 2010 - 2012 оптовою торгівлею канцтоварами, поліграфічної продукції і т. п. на великі державні
підприємства ПАТ «Днепропетровськгаз», ПАТ «Житомиргаз», НАК «Надра України», Антимонопольний комітет
України, ДП «Газ України», ДП «Український інститут промислової власності» , ДП «Укртрансгаз».

начальник відділу платіжних карт, провідний економіст відділу платіжних карт
З липня 2009 начальник відділу: Проведення переговорів, листування з банками контрагентами про закриття
платіжних систем АКБ «Трансбанк». Підготовка до закриття платіжних систем АКБ «Трансбанк». Передача
інформації в фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Бухгалтерія.
Провідний економіст: Обслуговування фізичних та юридичних осіб по приватним, корпоративним і зарплатними
картками. Підтримка філій (прийом заявок на випуск карт і відправка карт філіям, звіти по емісії філій). Карткова
бухгалтерія.

економіст-операціоніст
Обслуговування юридичних осіб: відкриття поточних рахунків юридичних осіб; формування справ юридичних осіб;
проведення платежів; робота з чековими книжками.
Ослуговування фізичних осіб: первинна ідентифікація клієнта; відкриття депозитних та поточних рахунків;
перекази за системою Надра, WU і TravelEx; платежі фізичних осіб; комунальні платежі, обслуговування платіжних
карт.
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ТОВ "Комімпекс" липень 1999 — листопад 2002

аспірантура, кафедра політології жовтень 2004 — жовтень 2008

політолог, викладач соціально-
політичних та філософських дисциплін

вересень 1999 — червень 2004

банківська справа вересень 1999 — червень 2004

менеджер з продажів, спеціаліст департамента маркетинга та реклами
Телекомунікаційна компанія "Адамант"
Менеджер з продажів: проведення переговорів з корпоративними клієнтами, супровід договорів;  облік
реалізованої продукції.
Спеціаліст департамента маркетинга та реклами: проведення рекламних кампаній; замовлення друкованої
продукції, бордів, телевізійної та радіо реклами компанії.

менеджер з продажу
Продаж аудіо-відео техніки; консультація клієнтів з приводу технічних та якісних характеристик.

Кваліфікації
Мови: Українська та Російська (рідні мови) , Англійська (середній рівень - Київська канадська бизнес
школа, вересень 2007 - лютий 2008, Київські державні курси іноземних мов, вересень 1997 - травень 1999)

Робота з ПК: Word та Excel (впевнений користувач), базовий рівень 1С, базовий рівень АВК.

Водій категорії «В», «С».

Освіта

Київський національний університет ім. Т. Шевченко
Факультет: філософський. Заочна форма навчання. Спеціальність: етнополітологія та етнодержавознавство.
Захищена кандидатська дисертація в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Кандидат
політологічних наук (в Європейській системі освіти доктор наук). Тема кандидатської роботи: "Врегулювання
етнополітичних конфліктів як фактор стабільного розвитку суспільства".

Київський національний університет ім. Т. Шевченко
Факультет - філософський. Спеціальність - політологія. Диплом з відзнакою.

Університет економіки та права "КРОК"
Заочна форма навчання. Факультет - економіки та підприємництва. Спеціальність - банківська справа

Особисті якості
Відповідальність, організованість, цілеспрямованість, пунктуальність, комунікабельність, ініціативність, здатність
працювати в команді, зацікавленість в результаті роботи, висока здатність до навчання.

Особиста інформація
Сімейне положення: одружений, маю двоє дітей.
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