
 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN UKRAINE 
 

 

Ambassade de France en Ukraine 

39, rue Reitarska, 01901 Kiev 

 

L’AMBASSADE DE FRANCE RECRUTE 

 

Emploi : Intendant(e)  

Date d’embauche : 01/07/2019  

Horaires de travail :  du lundi au jeudi 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30 

le vendredi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h 

 

Description synthétique du poste : 

Le secrétariat général de l’Ambassade de France en Ukraine se compose de quinze personnes dont le 

Secrétaire général de l’Ambassade et deux adjoints. Sous l’autorité du Secrétaire général et de ses adjoints, 

l’intendant(e), assure l’intendance générale de l’Ambassade et de la Résidence de France.   

 

Activités principales : 

L’intendant(e) est responsable de la gestion des ressources et de la logistique de l’Ambassade de France et 

de la Résidence de France.  

En lien avec le secrétariat de l’ambassadrice Il/ elle organise, met en place et coordonne les réceptions 

données à l’Ambassade et à la Résidence, en s’appuyant sur un cuisiner et un maître d’hôtel. Il/elle est en 

charge d’une partie du suivi et de l’analyse des comptabilités associées aux frais de représentation du chef 

de poste. Il/elle participe à l’organisation de la fête nationale française du 14 Juillet.  

Il/ elle assure la coordination de la maintenance avec les sociétés prestataires de service (appels d'offre, 

recherche de fournisseurs, approvisionnements, négociation des tarifs, achats), et veille au respect des 

normes en matière d’hygiène et de sécurité.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN UKRAINE 
 

 

Ambassade de France en Ukraine 

39, rue Reitarska, 01901 Kiev 

 

 

 Compétences, connaissances et expériences requises : 

Compétences Connaissances Expériences professionnelles 

préalables 

Confidentialité et discrétion ; 

 

Capacité à travailler en 

équipe ; 

 

Rigueur ; 

 

Savoir s’organiser ; 

 

Faire preuve d’initiative ; 
 

Savoir communiquer de 

manière professionnelle à 

l’oral et à l’écrit en français, 

ukrainien et russe ; 
 

Savoir rendre compte ; 

 

Excellent relationnel et très 

bonne présentation. 

 

Savoir s’adapter à des horaires 

flexibles. 
 

Maitrise du français et de 

l’anglais 

 

Savoir utiliser les applications 

bureautiques « Word et 

Excel ». 

 

 

 

Une expérience de travail dans 

une ambassade constitue un 

plus.  
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 15 mai 2019 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : 

Ambassade de France en Ukraine 

e-mail : cad.kiev-amba@diplomatie.gouv.fr  

ou par courrier : 39, rue Reïtarska – 01901 Kiev 

mailto:cad.kiev-amba@diplomatie.gouv.fr


 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN UKRAINE 
 

 

Ambassade de France en Ukraine 

39, rue Reitarska, 01901 Kiev 

 

ПОСОЛЬСТВО ФРАНЦІЇ В УКРАЇНІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 

 

Посада : інтендант  

Посада відкрита з : 01/07/2019  

Розклад роботи :  понеділок – четвер з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.30 

п’ятниця з 09.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00 

 

Опис посади : 

У загальному відділі Посольства Франції в Україні працює п’ятнадцять співробітників, очолюваних 

керівником загального відділу посольства та двома його заступниками. Інтендант займається 

матеріальним забезпеченням посольства Франції та резиденції Посла Франції під орудою керівника 

загального відділу та його заступників.  

 

Основна діяльність : 

Інтендант відповідає за матеріальне забезпечення та логістику посольства Франції в Україні та 

резиденції Посла Франції в Україні.  

Спільно з секретаріатом Посла він/вона організує та координує прийоми, що відбуваються у 

посольстві та в резиденції, опираючись на кухара та метрдотеля. Він/вона частково залучається до 

бухгалтерського обліку представницьких витрат керівника дипломатичної місії. Він/вона бере участь 

в організації Національного свята Французької Республіки 14 липня.  

Він/вона забезпечує координацію роботи з постачальниками послуг (комерційні пропозиції, пошук 

постачальників, забезпечення надання послуг, обговорення тарифів, закупівля) та стежить за 

дотриманням норм гігієни та безпеки.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN UKRAINE 
 

 

Ambassade de France en Ukraine 

39, rue Reitarska, 01901 Kiev 

 

 Необхідні навики, знання та досвід : 

Навики  Знання Попередній досвід  

Конфіденційність та 

дискретність ; 

 

Здатність працювати в 

команді ; 

 

Пунктуальність ; 

 

Самоорганізованість ; 

 

Ініціативність  

 

Усне та письмове 

спілкування на 

професійному рівні 

французькою, українською 

та російською мовами ; 
 

Вміння вести звітність ; 

 

Вміння налагоджувати 

стосунки з людьми, 

зовнішній вигляд;  

 

Гнучкість графіку роботи. 
 

Володіння французькою та 

англійською ; 

 

Знання програм Word та 

Excel. 

 

 

 

Досвід роботи в посольстві 

буде перевагою.  
 

 

Кінцева дата подачі кандидатур : 15 травня 2019 

 

Просимо надсилати життєпис та мотиваційні листи за адресою : 

Посольство Франції в Україні 

Електронна пошта : cad.kiev-amba@diplomatie.gouv.fr  

Поштова адреса : вул. Рейтарська 39 – 01901 Київ  

 

mailto:cad.kiev-amba@diplomatie.gouv.fr

