
В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита вакансія: 
 

Інженер 

 

Функціональні обов’язки: 

 Перевірку та контроль за відповідністю об’ємів та кошторисних розрахунків вимогам чинних нормативних 

документів.  

 Оформлення та перевірку актів прийому будівельних (ремонтних) робіт, які відносяться до сфери діяльності 

дільниці. 

 Контроль відповідність об’ємів робіт та застосованих розцінок  умовам договорів та вимогам чинних нормативних 

документів. 

 Формування проекту Програми ремонтів та Програми технічного обслуговування в ЛВУМГ. 

 Планування та контроль за виконанням Програми ремонтів та Програми технічного обслуговування в ЛВУМГ. 

 Складання щомісячної, щоквартальної та річної звітності щодо виконання Програми ремонтів та Програми 

технічного обслуговування, а також складанні звітності про хід виконання  Плану закупівель товарів, робіт та 

послуг в розрізі вказаних Програм.  

 Підготовку вихідних даних для проектних організацій щодо проектування ремонту будівель і споруд. 

 Приймання проектно-кошторисної документації, перевірку її якості, відповідність державним будівельним нормам, 

комплектність і обсягам згідно з виданими завданнями на проектування. 

 Перевірку вартості робіт з ремонту та технічного обслуговування на предмет відповідності державним нормам в 

галузі ціноутворення. 

 Роботу з підрядниками і структурними підрозділами з питань укладення договорів на виконання робіт, контроль за 

їх виконанням, розрахунків за виконані роботи щодо ремонту та технічному обслуговуванні будівель, споруд та 

інженерних мереж.  

 Контроль за виконаними роботами, проводить контрольні обміри виконаних підрядником робіт. 

 Участь в технічних обстеженнях будівель, споруд та інженерних мереж. 

 Своєчасне та якісне внесення  актуальної та достовірної інформації до бази даних КАСК за відповідним 

функціональним процесом. 

 Правильне та своєчасне оформлення первинної бухгалтерської документації за здійсненими господарськими 

операціями у відповідності з вимогами Положення про облікову політику Товариства. 

 Виконання цілей інтегрованої системи управління (далі – ІСУ) та програм їх досягнення, впровадження процесного 

підходу та ризик - орієнтовного мислення та постійного поліпшення ІСУ. 

 

Наші очікування  щодо Вас: 

 

 Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки  

 Без вимог до стажу роботи 

 Вміти використовуватися в роботі КАСК, SAP, TSO Megapolis, АВК5, система EDI.  

 Складати технічну документацію,  

 Впевнене володіння ПК, MS Office. 

 Пунктуальність; 

 Відповідальність; 

 Вихованість; 

 Бажання працювати; 

 Вміння швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення. 

Ми  Вам пропонуємо: 

 

 Офіційне працевлаштування. 

 Повні соціальні гарантії. 

 Прозорі умови праці, щоквартальну премію 

 Можливість кар'єрного росту та визнання досягнень. 

 Місце роботи – Вінницька обл., Барський р-н, Митківська сільська рада, долина"Ільницького О.О.", урочище 1 А 

    Якщо Вас зацікавила вакансія і Ваш досвід роботи та кваліфікація відповідають вимогам чекаємо Ваше 
резюме та мотиваційний лист!  

 
      Документи надсилайте на адресу: lukyanovich-np@tsoua.com  до 28 серпня  2021 року включно. 


