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Financial Controller/Financial Director 

Job description 
 

 

Summary. Gazelle Finance Armenia is seeking an individual to implement financial supervision and oversight 

over GFAR portfolio company.  

Engagement Duration.  Six months (if successful with a contract extension) 

Background. Gazelle Finance (GF) is the manager of Gazelle Fund (“Fund”) that invests in SMEs using 

mezzanine financing instruments and operates in two countries: Armenia and Georgia.  

Scope of Work 

• Assessment of the quality of accounting reporting within the company, including the trustworthiness and 

effectiveness of data collection and reporting, the synchronization of accounting data within various business 

departments;  

• Assessment of the company's existing financial management, financial control, and financial reporting 

systems; 

• Consolidation of the financial statements of several legal entities belonging to the business group; 

• Implementation of financial budgeting, planning and controlling; 

• Implementation of strict cash flow controls; 

• Development of accounting policies, check and balance procedures to limit cash transactions; 

• Development of strategies for debt consolidation; 

• Negotiations with banks for optimal lending terms; 

• Other relevant tasks.  

 
Requirements and skills 

• Proven working experience as a Financial Controller / Financial Director / Chief Accountant / Head of Audit 

and similar positions.  

• 7+ years of overall combined accounting and finance experience 

• Advanced degree in Accounting 

• Thorough knowledge of accounting principles and procedures 

• Experience with creating financial statements 

• Experience with general ledger functions and the month-end/year end close process 

• Excellent accounting software user and administration skills 
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Ֆինանսական վերահսկող/Ֆինանսական տնօրեն  

Աշխատանքային պարտականություններ 

 

Ամփոփ տեղեկատվություն. Գազել Ֆինանս Հայաստանը փնտրում է ֆինանսական վերահսկող իր 

պորտֆելային ընկերության հանդեպ վերահսկողություն կիրառելու նպատակով։ 

Տևողությունը. Վեց ամիս (հաջող կիրառման դեպքում՝ պայմանագրի երկարաձգմամբ) 

Գազել Ֆինանսը Gazelle Fund-ի («Ֆոնդ») կառավարիչն է, որը ներդրումներ է կատարում ՓՄՁ-ներում՝ 

օգտագործելով միջանկյալ ֆինանսավորման գործիքներ և գործում է երկու երկրներում՝ Հայաստանում 

և Վրաստանում: 

 

• Աշխատանքային պարտականությունները 

• Ընկերության ներսում հաշվապահական հաշվետվության որակի գնահատում, ներառյալ 

տվյալների հավաքագրման և հաշվետվությունների հուսալիությունն ու արդյունավետությունը, 

հաշվապահական հաշվառման տվյալների սինխրոնացումը տարբեր բիզնես 

ստորաբաժանումներում։ 

• Ընկերության գործող ֆինանսական կառավարման, ֆինանսական վերահսկողության և 

ֆինանսական հաշվետվությունների համակարգերի գնահատում։ 

• Բիզնես խմբին պատկանող տարբեր իրավաբանական անձանց ֆինանսական 

հաշվետվությունների համախմբում։ 

• Ֆինանսական բյուջետավորման իրականացում, պլանավորում և վերահսկում։ 

• Դրամական միջոցների հոսքերի խիստ վերահսկողության իրականացում։ 

• Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում, ընթացակարգերի մշակում, որը 

կնպաստի կանխիկ գործարքների կատարման սահմանափակմանը։ 

• Պարտքերի հավաքագրման ռազմավարության մշակում։ 

• Բանկերի հետ բանակցությունների վարում՝ վարկավորման օպտիմալ պայմաններ ձեռք բերելու 

նպատակով։ 

• Այլ առաջադրանքներ: 

 

Պահանջվող հմտություններ 

• Աշխատանքային փորձ որպես Ֆինանսական վերահսկող/ Ֆինանսական տնօրեն / Գլխավոր 

հաշվապահ / Աուդիտի ղեկավար և նմանատիպ պաշտոններ 

• 7+ տարվա հաշվապահական և ֆինանսական փորձ 

• Բարձրագույն կրթություն հաշվապահական ոլորտում 

• Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների և ընթացակարգերի լիակատար իմացություն 

• Ֆինանսական հաշվետվությունների կատարման փորձ 

• Հաշվապահական մատյանների գործառնությունների փորձ, կապված ամսվա/տարվա փակման 

գործընթացների հետ 

• Հաշվապահական ծրագրերի օգտագործողների և կառավարման գերազանց հմտություններ 


