
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Водій автотранспортних засобів 

Функціональні обов'язки: 

 Забезпечувати безаварійну експлуатацію закріпленого автомобіля, виконувати технічне 

обслуговування та ремонту автомобіля, підтримання його в технічно справному стані, 

виконання виробничих завдань по перевезенню пасажирів; 

 Додержуватись зобов’язань щодо охорони праці, передбачених Колективним договором та 

правилами внутрішнього трудового розпорядку Товариства; 

 Забезпечувати належний технічний стан закріплених автотранспортних засобів та 

спеціального обладнання, перевіряти технічний стан перед виїздом на лінію та після 

повернення з рейсу; 

 Виконувати роботи із щоденного технічного обслуговування та дрібного ремонту закріплених 

автотранспортних засобів та спеціального устаткування, усувати технічні несправності, які 

виникають під час роботи автотранспортного засобу на лінії і не потребують розбирання 

головних механізмів;  

 Контролювати та приймати участь у завантаженні, розміщенні та кріпленні вантажів (у тому 

числу небезпечних, вагових, негабаритних) у кузові автотранспортного засобу; 

 Виконувати прибирання і миття автомобіля, підтримувати належний стан та вигляд 

автомобіля, робочого місця в приміщенні для зберігання та ремонту, місця стоянки та 

прилеглої території 

Необхідні навички та знання: 

 Освіта професійно-технічна (за напрямком); 

 Досвід робот по спеціальності – не менше 3 років; 

 Наявність категорій B, C в посвідченні водія; 

 Чесність, уміння працювати в команді, відповідальність 

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; 
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 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 

 

Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось принципом рівності 

прав і можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче середовище, в якому враховані 

відмінності кожного працівника. 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

kozak-to@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

