
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Інженер з автоматизованих систем 

керування виробництвом ІІ категорії 

Бердичівський ПМ Бердичівське ЛВУМГ 

Функціональні обов'язки: 

 Брати участь у своєчасному складанні: 

- планів та графіків профілактичних робіт і планово-попереджувальних 

ремонтів закріпленого обладнання та систем; 

- графіків відомчої повірки та калібрувань робочих приладів; 

- відповідних розділів плану комплексних заходів поліпшення умов і 

безпеки праці; 

- обґрунтованих планів фінансування служби на місяць, рік і заявки на 

матеріали, обладнання, інструменти, прилади для ремонтно-

експлуатаційних потреб служби. 

 Керувати діяльністю працівників для забезпечення надійної та 

безперебійної роботи закріпленого обладнання та систем. 

 Організовувати експлуатацію та ремонт засобів комп`ютерної та 

оргтехніки. 

 Забезпечувати: 

- збереження та підтримання в технічно-справному стані всіх засобів (у тому 

числі резервних) А,КВП,Т і АСУ; 

- проведення монтажних і пусконалагоджувальних робіт під час 

впровадження нових засобів автоматизації, телемеханізації та АСУ; 

- своєчасне надання оперативної інформації та звітів. 

 Контролювати правильність роботи А,КВП,Т і АСУ. 
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Необхідні навички та знання: 

 Вища освіта (технічна). 

 Досвід роботи бажано від  2 років. 

 Група з електробезпеки понад 1000 не нижче ІІІ. 

 Відповідальність, уважність до деталей, дисциплінованість, вміння 

працювати в команді. 

 

Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики 

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення  

 Можливість горизонтального та вертикального росту 

 Медичний супровід: штатний лікар та медичне страхування 

 Компенсація оренди житла у випадку релокації 

 Офіційний дохід (фіксований оклад та квартальні бонуси) 

 Додаткові дні відпустки (крім основних 24 днів) 

 Гнучкий графік в рамках 8-годинного робочого дня 

 Корпоративний відпочинок та командні спортивні заходи (марафони, 

гонки, туристичні поїздки, в тому числі для дітей) 

 Розвиток hard та soft skills за рахунок компанії 

 Програми розвитку керівників 

 Робоче місце – Житомирська обл., м. Бердичів. 

 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

