
Є бажання стати частиною енергетичної команди та зробити свій внесок у 

розбудову країни? 

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита вакансія: 
 

 Слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики  5 розряду 

  

Функціональні обов'язки: 

 Роботи по обслуговуванню обладнання газорозподільних станцій (ГРС): технічне 

обслуговування, ремонт, регулювання, випробування, монтаж, наладка і здача контрольно-

вимірювальних приладів, систем автоматики, обладнання захисту , приладів для вимірювання 

величини тиску, температури, які змонтовані на установках та на закріпленому обладнанні; 

 Виявлення і усунення дефектів під час експлуатації устаткування та під час перевірки в 

процесі ремонту. Перевірка на точність і випробовування під навантаженням відремонтоване 

устаткування;  

 Виконання робіт на діючому обладнанні, пошук та ліквідація  витоків газу на обладнані, 

технічне обслуговування та ремонт запірної і регулюючої арматури, установок очищення та 

одоризації газу; 

 Виконання робіт із застосуванням пневматичних, електричних інструментів; 

 Освоєння та в впровадження нових засобів контролю і автоматичного регулювання тисків; 

 Виконання в лабораторних умовах аналізів з показань приладів; 

 Виконання монтажу, демонтажу середньої складності та складне устаткування 

 Виявлення причин виникнення неполадок у роботі обладнання, передчасного зносу деталей, 

усунення, розробка попереджуючих заходів; 

 Виконання такелажних робіт з застосуванням підіймально-транспортних механізмів і 

спеціальних пристроїв; 

 Розуміння та дотримання вимог технічних креслень, механіки, деталей машин; 

 Складання дефектних відомостей для поточного і капітального ремонтів обладнання ГРС; 

  

Вимоги:   

 Відсутність медичних протипоказань до роботи слюсарем КВПіА на потенційно небезпечному 

об’єкті; 

 Вища технічна або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований 

робітник); 

 Наявність знань та навичок до роботи з електротехнічними і слюсарними інструментами та 

обладнанням, досвід роботи по монтажу кабельних, імпульсних проводок, засобів 

автоматизації; 

 Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності, діяти в нестандартних 

ситуаціях; 

 Впевнений користувач ПК, знання ОС Windows, MS Office (Word, Excel, Outlook, Visio); 

 Комунікабельність, відповідальність, прагнення до професійної досконалості, впевненість в 

собі, готовність до роботи в команді, ініціативність 

  

Умови роботи:  

 Офіційне працевлаштування у стабільній компанії національного масштабу; 

 Соціальні гарантії: висока заробітна плата, щоквартальна премія, додаткові пільги; 

 Можливість кар'єрного росту та визнання досягнень; 

 Місце роботи: Ужгородський р-н, с. Часлівці, вул. Ратівецька,5 

 

Свої резюме з бажаним рівнем зарплати прошу надсилати на вказану адресу 


