
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  

6 розряду служба енерговодопостачання Боярський ПМ. 

 

Наші очікування щодо Вас: 

 Професійно-технічна  освіта. 

 Досвід роботи від 1 року. 

 Пунктуальність, відповідальність, дисциплінованість, уважність до деталей. 

 Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професіями  5 розряду — не менше 1 

року. 

Знання та навики: 

 Способи обробляння та монтажу високовольтних, контрольних і спеціальних 

кабелів. 

 Конструкції розподільних щитів, пультів, щитів керування та захисту, вузлів 

станцій. 

 Електричні схеми. 

 Методи перевіряння і регулювання електроустаткування. 

 Технічні характеристики трансформаторів. 

 Будову електротехнічних установок. 

 Технічні умови здавання об'єктів у експлуатацію. 

 Правила виконання робіт у вибухонебезпечних зонах. 

 Загальні відомості про релейний захист. 

   

Що Ви будете робити: 

 Ремонтує, налагоджує схеми приладiв електронної системи. 

 Перевіряє класи точності вимірювальних трансформаторів.  

 Здійснює складні епоксидні кінцеві обробки у високовольтній кабельній мережі, а 

також монтаж з’єднувальних муфт між мідними та алюмінієвими кабелями. 

Здійснює комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів 

трансформаторів різної потужності після капітального ремонту.  

 Готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію. 

 Обслуговує промислові установки з особливо складними схемами первинної та 

вторинної комутацiї i дистанцiйним управлiнням, ремонтує блоки та схеми 

збудження двигуна 25 МВт. 

 Проводить перевiрку класу точностi вимiрювальних трансформаторiв. 

 Виконує  роботи з ремонту, монтажу, демонтажу кабельних лiнiй, складних 

епоксидних кiнцевих роздiлок високовольтних кабелів 

 Виконує особливо складні роботи  контактних мереж і відкритих розподільних 

пристроїв  04- 10кВ.Які постачають живлення на ГРС,КС,катодні станції ЕХЗ та 

інше. 

 Влаштовування залізобетонних кабельних каналів і аварійного маслотоку відкритих 

підстанцій. Монтаж вводів повітряних та підземних ліній до будівель. 

 Виконує особливо складні роботи  по ремонту засобів ЕХЗ та електро установок. 

 Розбивання траси повітряних та підземних ліній електропередачі, розрахованих на 

напругу до 10 кВ. Випрямляння опор повітряних ліній електропередачі до10 кВ.   



 Виконує особливо складні роботи  з ремонту апаратури  релейного захисту й 

автоматики. 

 

 

Ми пропонуємо: 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Робота передбачає відрядження (не часто). 

 Місце роботи – м. Боярка. 

 

 


