
 

Є бажання стати частиною енергетичної команди та зробити свій внесок у 

розбудову країни? 

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита вакансія: 
 

Електромонтер з обслуговування електроустановок 5 розряду 

Дільниця служби енерговодопостачання  
 

 

Функціональні обов'язки: 

 

 Цілодобове технічне обслуговування електроустановок, цехових підстанцій, 

електрообладнання та всіх електроустановок, розміщених на Рогатинському ПМ; 

 Здійснення допуску до виконання робіт та контроль за виконанням робіт в 

електроустановках бригадами ремонтного персоналу; 

 Налагодження, ремонт і регулювання відповідальних, особливо складних, 

експериментальних схем технологічного устаткування, складних електричних схем, 

електричних машин, електроапаратів, електроприладів; 

 Проведення випробування електродвигунів, електроапаратів, трансформаторів різної 

потужності після капітального ремонту; 

 Готування відремонтованого електроустаткування до здавання в експлуатацію; 

 Налагодження схем і усунення дефектів у складних пристроях засобів захисту та 

приладах автоматики; 

 Обслуговування силових і освітлювальних установок; 

 Монтаж і ремонт  кабельної мережі, з монтажем увідних пристроїв і з'єднувальних 

муфт 

 
Вимоги: 

 

 Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна; 

 Наявність четвертої групи по електробезпеці до і вище 1000 В; 

 Cтаж роботи за професією електромонтера з обслуговування електроустановок 4 

розряду  не менше 1 року; 

 Досвід оперативного обслуговування електроустановок не менше 1 року; 

 Навики проведення випробувань електроустаткування і кабельних мереж; 

 Наявність згнань в обслуговуванні розподільних щитів, пультів, щитів керування та 

захисту, вузлів станцій, силових трансформаторів, масляних і вакуумних вимикачів, 

роз'єднувачів, конденсаторних установок, електродвигунів; 

 Знання методів перевірки і регулювання електроустаткування; 

 Навички керівництва роботами з ремонту та технічного обслуговування 

електроустановок до і вище 1000 В; 

 Базові навички роботи із ЕОМ та комп'ютерними програмами обробки даних 

автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії; 

 Знання основ креслення, електричних схем; 

 Стресостійкість, цілеспрямованість, відкрита комунікація, працездатність, чесність, 

принциповість, знання міри відповідальності, дисциплінованість, самокритичність, 

товариськість 

 

 

 

 

 



 

Умови роботи:   

 Офіційне працевлаштування у стабільній компанії національного масштабу; 

 8 годинний робочий день або позмінний графік робти; 

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

 Можливість кар'єрного росту та визнання досягнень; 

Місце роботи: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Вербилівці 

 вул. Молодіжна, 2 
 

  

Свої резюме з бажаним рівнем зарплати прошу надсилати на вказану адресу 
 

Документи приймаються до 08.11.2021 року 
 

 


