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

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Водій автотранспортних засобів (спеціальні автомобілі) 

 

Наші очікування щодо Вас: 

 Загальна середня освіта. Професійно - технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв 

транспортних засобів). Відкриті категорії транспортних засобів категорії «В» «С1» «С»  «СЕ»   

 Стаж роботи за професією водія автотранспортних засобів не менше 3 років. 

Необхідні навички та знання: 

 Знати законодавство України: «Про автомобільний транспорт», «Про дорожній рух» та «Порядок і 

правила проведення обов`язкового страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних 

вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів». 

 Знати методи надійної та безпечної експлуатації закріпленого за водієм АТЗ згідно правил, 

встановлених законодавством, правила дорожнього руху, закон України ``Про дорожній рух``, правила 

охорони праці на автомобільному транспорті, правила перевезення пасажирів і вантажу, правила 

перевезення вантажу (у тому числі небезпечних, великовагових, негабаритних) 

 Пунктуальність; 

 Відповідальність; 

 Бажання працювати, 

 Відсутність шкідливих звичок . 

 Бажання та здатність до навчання та самонавчання. 

Що Ви будете робити: 

 

 Керувати автомобільними транспортними засобами, за різних дорожніх умов. 

 Перевіряти та забезпечувати технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після 

повернення з рейсу, підтримувати транспортний засіб в технічно-справному стані під час його 

експлуатації. 

 Забезпечувати дотримання руху автомобілі за визначеним маршрутом відповідно до виробничого 

завдання. 

 Здавати автотранспортний засіб при постановці його на відведене місце після повернення з роботи в 

гараж. 

 Подавати автотранспортний засіб до місяця посадки - висадки пасажирів. 

 Виконувати роботи з щоденного технічного обслуговування транспортного засобу. 

 Виконувати вимоги безпеки при завантаженні – розвантаженні АТЗ за допомогою вантажо – 

підіймальних машин, механізмів, навантажувачів. 

 Контролювати правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові 

автотранспортного засобу, відповідність ваги вантажу вантажопід`ємності автотранспортного засобу, а 

також порядок розміщення пасажирів у кабіні автотранспортного засобу. 

 Усувати технічні несправності, які виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не 

потребують розбирання головних механізмів.  

 Вчасно оформляти дорожньо – транспортну документацію та звітну документацію. 

 

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 

 



 Місце роботи : Полтавська обл., Кременчуцький район, с. Піщане, вул. Магістральна 1 

 

    Якщо Вас зацікавила вакансія і Ваш досвід роботи та кваліфікація відповідають вимогам чекаємо 

Ваше резюме та мотиваційний лист!  

 

      Документи надсилайте на адресу: lukyanovich-np@tsoua.com  до 30  листопада  2021 року включно. 


