
Водій автотранспортних засобів (спеціалізовані і спеціальні 

автомобілі). 

 
Краматорський промисловий майданчик Краматорського ЛВУМГ. 

 
Наші очікування щодо Вас: 

 

   Повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта (навчальний     

заклад підготовки водіїв автотранспортних засобів) 

   Стаж  роботи водієм автотранспортних засобів не менше 2 років. 

   Спеціальна підготовка за типовими навчальними програмами і програмами 

підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії «Е» та кваліфікаційної 

атестації (Кваліфікація - водія вантажного та спеціального транспорту). 

   Пунктуальність, відповідальність, дисциплінованість, вміння працювати в 

колективі. 

 
Що Ви будете робити: 

 

 Керувати автомобільними транспортними засобами, які відносяться до 

категорії  „Е” (керування составами транспортних засобів з тягачем, що 

відноситься до категорії “B”, “C”, яким водій має право керувати, але які самі 

не входять в одну із цих категорій, або в ці категорії), за різних дорожніх умов;  

 Керувати спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних 

засобах; 

 Заправляти автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними 

матеріалами;  

 Оформлювати дорожню документацію; 

 Забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу; 

 Забезпечувати справність обладнання відповідно до вимог стандартів, що 

стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища; 

 Усувати технічні несправності, які виникають під час роботи 

автотранспортного засобу на лінії і не потребують (розбирання або 

регулювання)  вузлів та агрегатів. 

 Виконувати вимоги правил дорожнього руху перевезень вантажів; 

 Забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу; 

 Вміти використовувати, в разі необхідності, засоби попередження й усунення 

наслідків природних і не передбачених негативних явищ (пожежі, аварії); 

 Неухильно виконувати інструкції з охорони праці, пожежної безпеки, Правил 

дорожнього руху; 

 Раціонально та ефективно організовувати працю. 
 

 

Умови роботи: 

 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Відрядження передбачені, не часто. 

 Місце роботи : Донецька область, м. Краматорськ, вул. Паркова, 70 
 



 

 

Якщо Вас зацікавила вакансія і Ваша кваліфікація відповідає вимогам чекаємо 

Ваше резюме та мотиваційний лист! 

Направляючи резюме на вакансію, Ви даєте згоду на використання Ваших персональних 

даних ТОВ «Оператор ГТС України» в рамках чинного законодавства України. 

ТОВ «Оператор ГТС України» гарантує конфіденційність звернень та переговорного 

процесу при відборі кандидатів на вакансію. 

Якщо Вам не зателефонували протягом двох тижнів, це означає, що ми зупинились на 

іншому кандидаті, а Ваше резюме автоматично потрапило у нашу базу даних. За умови 

цікавої пропозиції ми зателефонуємо Вам! 

 

 

Документи надсилайте на адресу: 
 

 

nefyodova-vv@utg.ua 
 

 

Документи приймаються до 17 січня 2021 року включно. 
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