
Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 6 розряду 

 
Дільниця служби енерговодопостачання  Промисловий майданчик  КС 

Борова Харківського ЛВУМГ 

 
Наші очікування щодо Вас: 

 

 Вища освіта (молодший спеціаліст). Професійно-технічна освіта 

(кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. 

   Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року. 

   Наявність допуску  IV групи з електробезпеки. 

 Відповідальність, пунктуальність, навики роботи в колективі, раціональність 

в роботі, орієнтація на результат. 
 

Що Ви будете робити: 

 

 Розбирати, здійснювати капітальний ремонт, складати, встановлювати і 

проводити центрування високовольтних електричних машин і 

електроапаратів різних типів і систем напругою понад 15кВ. 

 Регулювати та перевіряти апаратуру і прилади електроприводів після ремонту. 

Ремонтувати прилади світлової та звукової сигналізації, пости керування, 

магнітні станції.  

 Налагоджувати, ремонтувати і регулювати відповідальні, особливо складні, 

експериментальні схеми технологічного устаткування, складні електричні 

схеми автоматичних ліній, а також відповідальні і експериментальні 

електричні машини, електроапарати, електроприлади і електричні схеми 

унікального і прецизійного металообробного устаткування.  

 Обслуговувати і налагоджувати ігнітронні зварювальні апарати з 

електронікою, ультразвукові, електронні, електроімпульсні установки, 

особливо складного захисту пристрої автоматичного включення резерву, а 

також складні схеми із застосуванням напівпровідникових установок на 

транзисторних і логічних елементах. 

 Перевіряти класи точності вимірювальних трансформаторів. 

 Виконувати роботи з ремонту, монтажу та демонтажу кабельних ліній у 

спеціальних трубопроводах, заповнених маслом або газом під тиском. 

 

Умови роботи: 

 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Відрядження передбачені. 

 Місце роботи : Харківська область, Борівський район, с. Новоплатонівка. 
 

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@tsoua.com 
 

Документи приймаються до 04 квітня 2021 року включно. 
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