
   

Інженер І категорії Електротехнічної лабораторії 

 Дніпропетровський ПМ Запорізького ЛВУМГ 

Наші очікування щодо Вас: 

 Повна вища освіта  відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). 

 Стаж роботи  за професією інженер ІІ категорії не менше 2 років. 

 Група з електробезпеки не нижче 4ї до  та  понад 1000 В. 

 Знання обладнання електротехнічної лабораторії (зокрема тип пересувна ЕТЛ-35) та 

досвід роботи з ним. 

 Досвід роботи з обладнанням КТП, ПС на напругу 6-35 кВ. 

 Наявність водійського посвідчення відповідної категорії. 

 Впевнений користувач ПК (Excel, Word). 

 Вміння працювати в команді, відповідність, цілеспрямованість, спрямованість на 

постійний розвиток та навчання, стресостійкість. 

Що ви будете робити:  

 Керувати науково-технічною та технологічною підготовкою вимірювальних та 

випробувальних робіт енергетичного обладнання; 

 Виконувати плани з технічного огляду та випробувань (контролю технічного стану) 

енергетичного обладнання; 

 Організовувати облік наявності та використання приладів та апаратури; 

 Організовувати виконання приписів органів державного нагляду, актів перевірки 

стану охорони праці та безпеки праці; 

 Забезпечувати організацію і безпечне виконання робіт, безпечну експлуатацію 

устаткування, механізмів, інструменту, приладів і засобів захисту при проведенні 

технічного огляду і випробування енергетичного обладнання; 

 Забезпечувати підготовку заявок і необхідних розрахунків до них на придбання 

приладів, матеріалів, запасних частин. 

Ми пропонуємо: 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Місце роботи - Дніпропетровська область, Дніпровський район, територія 

Новоолександрівської сільської ради, комплекс будівель та споруд № 24.  

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 10 днів, 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 18 квітня 2021 року включно. 
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