
Слюсар - сантехнік 5 розряду.  

Теплопостачання Служби енерговодопостачання. Боярський ПМ. 

 

Наші очікування щодо Вас: 

 Професійно-технічна  або середня освіта. 

 Досвід роботи від 1 року. 

 Пунктуальність, відповідальність, дисциплінованість, уважність до деталей. 

Знати:  

- будову і способи ремонту трубопровідних санітарно-технічних систем із стальних і 

полімерних труб; 

- будову поршневих пістолетів і правила роботи з ними; способи розмічання місць 

установлення приладів і кріплень;  

- правила установлення санітарних і нагрівальних приладів. 

- будову та правила регулювання устаткування, агрегатів і машин, окремих деталей, 

насосів і вентиляторів та вузлів трубопроводів що ремонтує 

   

Що Ви будете робити: 

 Монтаж трубопроводів  і запірної арматури діаметром  від 200 до 400 мм. 

 Розбирання , ремонт  та складання складних деталей та вузлів  санітарно-технічних 

систем центрального опалення, водо забезпечення, каналізації та водостоків. 

 Прокладання стояків і підводів до приладів із чавунних труб і фасонних частин. 

 Установлювання засувок діаметром понад 200 до 400 мм , манометрів, водомірного 

скла, повітрозбірників, триходових кранів, газової апаратури та регуляторів , 

компресорів з регулюванням опор , трійників , хрестовин і секційних відводів. 

 Установлювання та підключання газових плит , колонок і водонагрівників. 

 Змінювання ділянок трубопроводів із чавунних труб. 

 Розмічання місць прокладання трубопроводів за монтажними проектами.  

 Установлювання та приєднування до трубопроводів санітарних приладів з 

арматурою: раковин, умивальників, мийок,трапів, ванн, унітазів, змивальних бачків 

та інше. 

 Регулювання змивних бачків. 

 Групування і до групування чавунних радіаторів на місці монтажу. 

 З'єднування трубопроводів опалювальних панелей, санітарно-технічних кабін і 

блоків. 

 Підбирання  та комплектування матеріалів, обладнання і виробів для улаштування  

санітарно-технічних систем на поверхах, стояках та секціях будівель і споруд. 

 Монтаж водопроводу та каналізації з полімерних труб на нарізних, зварних, 

клейових, або розтрубних сполученнях. 

 Установлювання витяжних труб. Установлювання та змінювання поливальних та 

пожежних кранів. 

 Розбирає, ремонтує і складає середньої складності деталі і вузли санітарно-

технічних систем центрального опалення, водозабезпечення каналізації та 

водостоків. 



 

 

Ми пропонуємо: 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Робота передбачає відрядження (не часто). 

 Місце роботи – м. Боярка. 


