
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Інженер з експлуатації лінійної частини МГ 

Функціональні обов'язки: 

 Здійснює особистий контроль за ходом і якістю ремонтних і профілактичних робіт, які 

виконуються підлеглим  персоналом у відповідності з отриманим завданням; 

 Керує роботою працівників, зайнятих проведенням ремонтно-профілактичних робіт 

споруд і обладнання лінійної частини магістрального газопроводу; 

 Веде спостереження за охоронною зоною газопроводів, річними і повітряними 

переходами, спорудами лінійної частини газопроводу, станом запірної арматури, 

конденсатозбірників, як через лінійних обхідників, так і шляхом особистого виїзду на 

трасу; 

 Контролює стан охоронної зони газопроводу, доріг, при необхідності організовує роботи по 

укріпленню берегів рік і водоймищ; 

 Бере участь в організації та виконанні ремонтно-відновлювальних робіт по ліквідації аварій на 

лінійній частині газопроводів, відводів і ГРС; 

 Виконує планові роботи, пов’язані  з ремонтом обладнання і споруд, врізання нових відводів і 

технічних перемичок, попереджувати і ліквідовувати гідрантні пробки; 

 Слідкує за справним станом і готовністю до роботи транспортних засобів, спецтехніки, 

спецмеханізмів, обладнання та іншої техніки, закріпленої за Службою; 

 Бере участь у складанні планів і графіків ремонтно-профілактичних робіт Служби; 

 Веде звіт технічної документації про експлуатацію, ремонт, налагодження, іспити обладнання 

і споруд по затвердженим формам, складає паспорта, акти і протоколи іспитів  

Необхідні навички та знання: 

 Повна вища освіта  (магістр, спеціаліст); 

 Досвід роботи за напрямом не менше одного року в лінійно-експлуатаційній службі; 

 Досвід роботи в управлінні персоналом, знання правил безпечної експлуатації МГ; 

 Впевнений користувач МS Office(Excel,Word, Outlook); 

 Комунікабельність, технічна грамотність, чесність, робота в  команді, здатність до 

саморозвитку і навчання 

Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики; 

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення; 
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 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 

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

