
Є бажання стати частиною енергетичної команди та зробити свій внесок у розбудову країни? 

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Провідний інженер відділу інформаційних технологій 

 
Функціональні обов'язки: 

 Несе відповідальність за розробку архітектурного рішення та повинен забезпечити повноту 

(придатність) архітектури з точки зору адекватного вирішення всіх актуальних проблем 

зацікавлених сторін, гарантувати цілісність архітектури з зазначенням вимог наявних 

інформаційних систем. 

 Готує документацію щодо архітектурного рішення для команди розробки або команди 

впровадження продукту/сервісу. 

 Приймає участь у складанні технічних завдань та технічних вимог на виготовлення 

проектно-кошторисної документації, супроводжує розроблення технічних і робочих 

проектів. 

 Розробляє, аналізує, переглядає тенологічні архитектури. 

 Оцінює ризики існуючих систем на архитектурному рівні. 

 Оцінює ризики, строки, доцільність впровадження нових систем. 

 Контролює та аналізує реалізацію планів виконання робіт, придбання товарів і послуг та 

використання коштів в частині впровадження та розвитку інформаційних систем. 

 Приймає участь у розробленні та оновленні нормативних та регламентуючих документів в 

частині інформаційних технологій. 

 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, готує пропозиції щодо застосування у проектуванні інформаційних систем. 

 Готує проєкти відомчих нормативних документів, наказів, протоколів, службових записок в 

межах компетенції відділу інформаційних технологій; 

 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. 

Необхідні навички та знання: 

 Повна вища технічнна освіта 

 Практичний досвід роботи ІТ архітектором в комплексних інфраструктурних проектах та/або 

керування проектами в області інформаційних технологій 

 Досвід створення пакету проектної документації різного рівня складності для різних 

зацікавлених сторін 

 Знання методології опису, моделювання та проектування бізнес-процесів та інформаційних 

систем 

 Досвід використання інструментів інтеграції інформаційних систем (Enterprise ESB, ETL, 

BPM) 

 Досвід розробки моделі даних 

 Технічні знання: Операційні системи Unix-Windows \ Архітектура СУБД (Oracle, MS SQL \ 

Системи зберігання даних, апаратна архітектура (Intel, RISC, інше) 

 Бажані знання ООП, SOA, COBIT, ITIL, TOGAF, ISO9000 

 Знання англійської мови вище середнього, українська та російська - вільно 



 Орієнтація на результат, відповідальність, креативність, стресостійкість, вміння завжди бути 

«онлайн», здатність швидко реагувати на зміни, здатність швидко навчатися 

Що ми пропонуємо: 

 Працевлаштування в великій та стабільній компанії 

 Прозорі умови праці: гідна заробітна плата (визначається за результатами співбесіди), 

щоквартальна премія, додаткові пільги 

 Підтримку професіоналів, які орієнтовані на досягнення успіху 

 Можливість кар'єрного росту та визнання досягнень 

 Професійне та розвиваюче навчання 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на ел. пошту  

cv-tsoua@tsoua.com 

 

https://tsoua.com/pro-nas/kariera/vakansii/cv-tsoua@tsoua.com

