
В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита вакансія: 
 

Змінний інженер  

 

Функціональні обов’язки: 

 Забезпечує:  

 -  транспортування газу, контроль та забезпечення надійної роботи електроприводу робочою напругою  10 

000 В , а саме : кабельних ліній, трансформаторів, електродвигунів робочою напругою 0,4-10 кВ, 

конденсаторних установок, акумуляторних батарей, пристроїв релейного захисту та автоматики, 

розподільчих пристроїв 0,4 та 10 кВ, електровимірювальних приладів, мереж освітлення, заземлення, 

грозозахисту   із дотриманням вимог правил та інструкцій; 

 роботу обладнання, дотримання заданого виробничо-диспетчерською службою технологічного режиму 

КС, магістрального газопроводу; 

 безпечну експлуатацію працюючого обладнання; 

 ведення технічної документації по обладнанню та системам, що експлуатуються; 

 організацію і контроль за  безпечним виконанням робіт складом зміни та експлуатаційним персоналом 

компресорної станції, безпечну експлуатацію, технічне обслуговування і ремонт устаткування, основного 

та допоміжного обладнання; 

 - вимоги пожежної безпеки та промислової санітарії; 

 дотримання оптимальних режимів роботи обладнання та електроприводу компресорної станції;  

 своєчасне, якісне і правильне ведення документації що знаходиться на щиті управління компресорної 

станції; 

 контроль за безпечним проведенням робіт підвищеної небезпеки;    

 - Проведення пусків, зупинок технологічного обладнання по команді , а також виведення в резерв, 

ремонт (або навпаки) технологічного обладнання. 

Спеціальні знання, навички : 

 Будова та принцип дії основного та допоміжного обладнання  КС,   робочі характеристики та параметри 

роботи 

 Знати правила технічної експлуатації обладнання КС. 

 Технологію транспортування газу, технологічні режими роботи та правила улаштування 

електроустановок; 

 Мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІV. 

 Вміти використовуватися в роботі КАСК, SAP, TSO Megapolis. 

 

      Наші очікування  щодо Вас: 

 Повна вища освіта (спеціаліст або бакалавр) відповідного професійного спрямування .  

 Без вимог до стажу роботи 

 Пунктуальність; 

 Відповідальність; 

 Стресова стійкість; 

 Бажання працювати; 

 Вміння швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення. 

 

Ми  Вам пропонуємо: 

 

 Офіційне працевлаштування. 

 Повні соціальні гарантії. 

 Прозорі умови праці, щоквартальну премію 

 Можливість кар'єрного росту та визнання досягнень. 

 Місце роботи – Вінницька обл., Барський р-н, Митківська сільська рада, долина"Ільницького О.О.", урочище 1 Б 

    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 16  листопада  2021 року включно. 


