
Є бажання стати частиною енергетичної команди та зробити свій внесок у 

розбудову країни?  

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Провідний інженер відділу автоматизації.  

 

Наші очікування щодо Вас: 

 Вища освіта (технічна). 

 Досвід роботи не менше 3 років. 
 Бажано володіння Microsoft Power BI або аналогічні програмні продукти. 
 SAP- досвідчений користувач. 

 Вільне володіння Microsoft Visio, OneNote. 

 Відповідальність, уважність до деталей, дисциплінованість, вміння працювати в 

команді. 

   

Що Ви будете робити: 

 Приймає участь у роботах з налагодження, дослідній експлуатації та впровадження 

технологій, систем та засобів автоматизації, готує звітні матеріали щодо їх стану та 

результатів виконання проєктів; 

 Приймає участь у складанні технічних завдань та технічних вимог на виготовлення 

проектно-кошторисної документації, супроводжує розроблення технічних і 

робочих проектів; 

 Контролює та аналізує реалізацію планів виконання робіт, придбання товарів і 

послуг та використання коштів в частині впровадження та розвитку систем та 

засобів автоматизації; 

 Аналізує причини відмов і порушень у роботі засобів автоматизації, розробляє 

пропозиції щодо їх усунення та запобігання, з підвищення якості і надійності 

систем автоматизації; 

 Приймає участь у розробленні та оновленні нормативних та регламентуючих 

документів в частині автоматизації; 

 Готує матеріали та здійснює збір даних і матеріалів для складання установленої 

звітності з виробничо-господарської діяльності Товариства в межах своєї 

компетенції; 

 Формулює постановку задач, виконує роботу з їх алгоритмізації, виявляє 

можливість типізації рішень окремих елементів системи, готує пропозиції щодо 

застосування у проектуванні систем автоматики типових блоків і контролює 

процес їх створення; 

 Готує проєкти відомчих нормативних документів, наказів, протоколів, службових 

записок в межах компетенції відділу автоматизації; 

 Вивчає систему і методи керування і регулювання виробничої діяльності 

газотранспортної системи, його виробничих і функціональних підрозділів, визначає 

можливість формалізації елементів діючої системи і доцільність їх автоматизації. 

 



Ми пропонуємо: 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Робота передбачає відрядження. 

 Професійне та розвиваюче навчання. 

 Місце роботи – м. Київ, пр-т Любомира Гузара, 44 

 

 


