
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Водій автотранспортних засобів  

Функціональні обов'язки: 

 Керує автомобільними транспортним засобом; 

 Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу; 

 Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах; 

 Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на рейс і після повернення 

з рейсу, виконує роботи по щоденному технічному обслуговуванню автотранспортного засобу; 

 Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, 

що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього середовища; 

 Відповідає за правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові (фургоні); 

 Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії і які не вимагають 

розбирання механізмів; 

 Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами; 

 Оформляє дорожню документацію 

Необхідні навички та знання: 

 Повна середня або професійно-технічна освіта; 

 Досвід роботи за спеціальністю не менше 1 року; 

 Обов’язкова наявність посвідчення водія категорій В1,В,С1, С свідоцтво на право керування 

ТЗ з ГБО (бажано); 

 Знання Правил дорожнього руху та основ безпеки руху, виконання ремонтних, слюсарних та 

інших робіт пов’язаних з ремонтом та обслуговуванням транспортних засобів;  

 Ініціативність, працелюбність, здатність та бажання до навчання та розвитку, вміння 

працювати в колективі, відсутність шкідливих звичок 

 

Ми пропонуємо: 

 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

