
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  

4 розряду служби енерговодопостачання. 

Лубенський ПМ Лубенське ЛВУМГ. 

 

Наші очікування щодо Вас: 

 Професійно-технічна. 

 Досвід роботи від 1 року. 

 Пунктуальність, відповідальність, уважність, дисциплінованість. 

Що Ви будете робити: 

 З'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів, кабелів усіх марок 

перерізом до 70 мм2 усіма способами, крім зварювання. 

 Установлювання захисних пристроїв кожухів і загорож.  

 Маркування прокладених труб, кабелів і відводів. 

 Припаювання наконечників до жил кабелів і проводів.  

 Перевіряння та регулювання електромагнітних реле струму та напруги.  

 Установлювання скоб і металевих опорних конструкцій.  

 Кріплення конструкцій приклеюванням. 

 Прокладання сталевих і пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах і 

колонах. 

 Прокладання кабельних лотків і перфорованих монтажних профілів. 

 Комплектування матеріалів і устаткування для виконання електромонтажних робіт 

у промислових будовах і на інженерних спорудах.  

 Вимірювання опору ізоляції електроустаткування, кабелів і проводів. 

 Обслуговує електроустановки, двигуни різних типів, генератори, випрямлячі, 

інвертори, зарядно-розрядні і силові щити, системи вентиляції і кондиціонування 

повітря. 

 Готує і запускає в роботу електроустановки, підтримує оптимальні режими роботи, 

виводить їх із роботи. 

 Обслуговує пуско-регулюючу апаратуру електродвигунів і обладнання 

розподільних пристроїв. 

 Здійснює контрольні запуски дизель-електростанцій (ДЕС), бере участь у 

поточному обслуговуванні ДЕС. Знімає показання електровимірювальних приладів 

та лічильників. 

 перевіряє надійність підключення захисного заземлення всього обслуговуваного 

обладнання. 

 Вимірює навантаження електрообладнання за допомогою вимірювальних кліщів та 

регулює його. Вимірює струм короткого замикання. 

 Перевіряє стан та нагрів болтових з'єднань струмопроводів у розподільних щитах. 

 Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі схемами включення 

середньої складності. 

 Обслуговує складне освітлювальне обладнання  

 Усуває пошкодження в силових і освітлювальних електромережах. 

 Прокладає силові і сигнальні кабелі, готує їх для підключення до електромережі. 

 Розділяє, зрощує, ізолює і паяє проводи. 



 Перевіряє опір ізоляції силової і освітлювальної мереж. Вимірює опір заземлення. 

 Виявляє пошкодження елементів акумуляторних батарей і усуває їх. 

 Вільно володіє читанням електричних схем запуску електродвигунів прямого та 

реверсивного включення. Має навики пошуку пошкоджень в роботі обладнання.  

 

Ми пропонуємо: 

 Офіційне працевлаштування. 

 Соціальні гарантії. 

 Місце роботи – Полтавська обл., Лубенський  р-н, с. Піски. 

 

Надсилайте резюме та мотиваційний лист на адресу: 

 krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Документи приймаються до 09 вересня 2021 року включно. 

 

 

mailto:krasnoshapka-mm@tsoua.com

