
В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита вакансія: 

 

Електрогазозварник 6 розряду 
 

Функціональні обов’язки: 

 Виконувати ручне дугове, плазмове і газове зварювання особливо складних та відповідальних апаратів, 

деталей, вузлів, конструкцій і трубопроводів з різних сталей, чавуну, кольорових металів і сплавів, які 

призначені для роботи під динамічними і вібраційними навантаженнями і під високим тиском. 

 Виконувати ручне дугове і газоелектричне зварювання особливо відповідальних будівельних і 

технологічних конструкцій, які працюють в складних умовах і конструкцій особливо складної 

конфігурації. 

 Виконувати механізоване зварювання особливо відповідальних апаратів, вузлів, конструкцій 

трубопроводів, будівельних і технологічних конструкцій, працюючих під динамічними і вібраційними 

навантаженнями, при виконанні зварювальних швів на стелі і на вертикальній площині. 

 Виконувати зварювання і наплавлення тріщин та раковин в тонкостінних виробах з важкодоступними для 

зварювання місцями. Зварювання особливо відповідальних конструкцій в блочному виконанні у всіх 

просторових положеннях зварювального шву. Обслуговування електрозварювальних апаратів різної 

конструкції. 

 Знати властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються безпосередньо при 

виконанні професійних обов’язків. 

 Знати послідовність накладання зварних швів. Основні знання з металографії зварних швів. Основні види 

термічного оброблення зварних з’єднань. Вплив термічного оброблення та властивості зварного шва. 

 Володіти знаннями про технологічні властивості металів, які зварює, включаючи високолеговані сталі, а 

також наплавленого металу і металу, який підлягає струганню. Види корозії і фактори, які викликають її. 

 Володіти знаннями про загальні електричні та кінематичні схеми, принципову будову електронних схем 

керування і конструкції різних зварювальних машин, автоматів, напівавтоматів та їх джерел живлення.   

 

  Наші очікування  щодо Вас: 

 Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. 

 Стаж роботи електрогазозварником 5 розряду не менше 1 року. 

 Передбачені відрядження – не часто 

 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 – Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Магістральна 1 

    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 20  вересня  2021 року включно. 


