
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4 розряду 

Дільниця служби газовимірювань та метрології 

Функціональні обов'язки: 

 Забезпечувати надійну та безаварійну експлуатацію вузлів обліку газу на базі звужуючих 

пристроїв, механічних та ультразвукових лічильників газу; 

 Контролювати і регулювати метрологічні параметри засобів вимірювальної техніки і 

автоматичного управління з використанням робочих еталонів і контрольних приладів; 

 Виконувати монтаж трубних проводок, укладку, перевірку, маркування та підключення 

кабелів, монтаж і підключення окремих елементів середнього рівня складності; 

 Виконувати чистку, продувку, змащування вузлів, заміну витратних матеріалів засобів 

контролю та реєстрації, термопар, термометрів опору, манометрів, датчиків тиску, 

перепаду тиску, температури та ін.; 

 Виконує монтаж трубних проводок, укладку, перевірку, маркування та підключення 

кабелів, монтаж і підключення газовимірювального обладнання середнього рівня 

складності 

Необхідні навички та знання: 

 Середня, професійно-технічна освіта; 

 Досвід роботи за напрямком не менше одного року; 

 Відповідальність, дисциплінованість, комунікабельність, чесність, вміння працювати 

в команді, здатність до саморозвитку та навчання 

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. 

Місце роботи: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Дубове, вул. Лісова ,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

