
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Хімік І категорії. Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія 

Бердичівський ПМ Бердичівське ЛВУМГ 

 

Функціональні обов'язки: 

 

 Проводити хімічний аналіз проб газу, олив та інші аналізи у відповідності до 

встановлених стандартів та норм. 

 Перевіряти загазованість повітря при проведенні газонебезпечних і вогневих 

робіт на компресорній станції і трасі газопроводів. 

 Перевіряти загазованість повітря робочих приміщень у відповідності з графіком, 

контролювати загазованість в приміщеннях, колодязях, на відкритих 

проммайданчиках та окремих виробничих об`єктах газотранспортної системи. 

 Оформлювати результати аналізів, своєчасно заносити їх в журнал та доводити 

до відома осіб, що використовують ці результати у виробничій діяльності. 

 Приймати участь у розробках нових методик проведення вимірювань. 

 Використовувати комплексну автоматизовану систему керування (КАСК) 

Компанії під час виконання своїх посадових обов’язків. 

 Своєчасно та якісно вносити актуальну та достовірну інформацію до бази даних 

КАСК за відповідним функціональним процесом. 

 Готувати та надавати необхідну інформацію за запитами відповідальних 

виконавців з впровадження та супроводження КАСК, згідно з затвердженими 

інструкціями користувачів та регламентами експлуатації КАСК. 

 Виконує інші завдання та обов’язки в межах своєї компетенції. 

 

Необхідні навички та знання: 

 Вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст). 
 Стаж роботи  за професією не менше 1 року. 
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 Пунктуальність, відповідальність, вміння швидко оцінити ситуацію і прийняти 

правильне рішення. 

 Повинен знати: 

- постанови, розпорядження, методичні нормативні  та інші техніко-виробничі 

матеріали стосовно сфери діяльності; 

- основи загальної, аналітичної та фізичної хімії, фізико-хімічні методи аналізу, 

основи розроблення та вибору методики проведення аналізів. 

 

 

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    

 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) 

 Робоче місце – м. Бердичів. 

 
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: 

krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

