
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Обхідник лінійний 4 розряду 

Функціональні обов'язки: 

 Обхід та обслуговування однониткової або багатониткової дільниці трубопроводу у 

відповідності до норм обслуговування та графіків обходу; 

 Здійснює нагляд за контрольними пунктами телемеханіки та об’єктами електрохімзахисту, за 

розпорядженням відповідального фахівця здійснює керування запірною арматурою на 

трубопроводах; 

 Стежить за апаратурою дистанційного контролю тиску в трубопроводах; 

 Виконання робіт по запобіганню та ліквідації гідратоутворень в трубопроводі; 

 Копання шурфів, вирубання кущів і косіння трави в смузі відведення, відновлення берегових 

укріплень, кам’яного насипу тощо; 

 Виконує ремонт ізоляції трубопроводів згідно планів поточного ремонту; 

 Виконує роботи із застосуванням пневматичних та електричних інструментів 

Необхідні навички та знання: 

 Відсутність медичних протипоказань до роботи обхідником лінійним на потенційно 

небезпечному об’єкті; 

 Професійно-технічна освіта; 

 Стаж роботи за напрямком або суміжними спеціальностями – 1 рік; 

 Знання енергетики та електротехнічних системи в агропромисловому комплексі; 

 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд; 

 Здатність відповідально ставитися до професійної діяльності, діяти в нестандартних 

ситуаціях; 

 Комунікабельність, відповідальність, прагнення до професійної досконалості, впевненість в 

собі, готовність до роботи в команді, ініціативність. 

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; 
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 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 

Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось принципом 

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

якому враховані відмінності кожного працівника. 

 

Місце роботи: Мукачівський район, смт. Воловець, урочище Минчіл, № 1 

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

