
Інженер 

 
 
Наші очікування щодо Вас: 
  

 повна вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст) 

 Без вимог до стажу роботи 

 мати V кваліфікаційну  групу з електробезпеки.  

 Вміти використовувати в роботі КАСК SAP. 

 Пунктуальність, відповідальність, вихованість, бажання працювати, вміння швидко і 

адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення,  

 
Що Ви будете робити: 

 
 безперебійний технологічний процес очищення, компремування та охолодження газу, дотримання заданого режиму 

компремування газу; забезпечення надійності, безпеки, ефективності і економічності енергетичного обладнання та 

систем КС, виробничих будівель, споруд, території КС. 

 безперебійну та безаварійну роботу, правильну експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного устаткування, 

електричних мереж, установок і комунікацій у відповідності з діючими нормативними документами.    

 правильну організацію і безпечне ведення робіт, безпечну експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт 

енергетичного устаткування, механізмів, інчтрументу, КВП і засобів захисту. 

 виконує розрахунок потреб цеху в електричній енергії, бере участь у розробленні норм і витрат, режиму роботи 

цеху, виходячи з витратних лімітів на енергію. 

 організовує облік витрат електроенергії, готує звіти про використану електричну енергію. 

 бере участь у випробуваннях і прийманні енергоустаткування і мереж у виробничу експлуатацію. Вивчає умови 

роботи енергоустаткування, виявляє причини передчасного спрацювання, готує пропозиції щодо підвищення 

надійності та економічності його роботи, здійснює аналіз втрат електроенергії. 

 складає графіки зниження елктричних навантажень під час максимальних навантажень енергосистеми і забезпечує 

їх виконання в межах визначених для цеху розмірів, проводить паспортизацію встановлених у цеху електричних 

установок. 

 приймає участь в підготовці календарних планів (графіків-оглядів), перевірок і ремонту устаткування, заявок щодо 

його ремонту спеціалізованими організаціями, лімітів енергоспоживання і приєднання додаткових потужностей до 

електричних мереж цеху, одержання потрібних для експлуатації, ремонту енергоустаткування запасних частин, 

матеріалів, інструментів та вимірювальних приладів. Складає заявки на запасні частини і матеріали необхідні для 

експлуатації, обслуговування і ремонту енергетичного обладнання КС. 

 бере участь у розслідуванні причин аварій, розробляє заходи по їх ліквідації і запобіганню, створення безпечних 

умов праці. 

 забезпечує організацію та своєчасне проведення профілактичних оглядів і планово-попереджувальних ремонтів 

електрообладнання, апаратури та електромереж, а також своєчасне усунення порушень, які можуть призвести до 

пожежі. 

 виконує обов’язки начальника електровимірювальної лабораторії. 

 керує працівниками цеху, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт основного і допоміжного 

енергетичного обладнання.  

 систематично веде технічну документацію за видами обладнання та системами, які експлуатуються дільницею ЕВП 

Що ми Вам пропонуємо: 

 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Відрядження передбачені. 

 Місце роботи : Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Тягун 

 

Якщо Вас зацікавила вакансія і Ваша кваліфікація відповідає вимогам чекаємо Ваше 

резюме та мотиваційний лист! 

 

Документи надсилайте на адресу: lukyanovich-np@tsoua.com   

   до 07.09.2021 року. 
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