
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Приладист 5 розряду 

дільниці служби автоматизації 

Гусятинський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Обслуговування, налагодження та ремонт засобів автоматики та контрольно-

вимірювальних приладів (КВП). 

 Здійснення аналізу несправності, виходів з ладу обладнання автоматизації, та 

причини цих несправностей. 

 Перевірка та калібрування датчиків рівня, перепаду тиску, тиску, температури, 

вібрації, контролю полум’я. 

 Перевірка, калібрування, ремонт манометрів, термометрів. 

 Участь у пуску технологічних установок. 

 Обслуговування контрольних кабельних ліній КВП та САК. 

 Обслуговування імпульсних ліній КВП та системи автоматичного керування (САК) 

з встановленими на них роздільними посудинами та запірними вентилями 

 Прийняття участі в комплексних випробуваннях при уведенні в експлуатацію 

нових систем та засобів автоматизації. 

 Має навики роботи при виконанні робіт підвищеної небезпеки (газонебезпечні 

роботи, вогневі роботи, земляні роботи, роботи на висоті). 

Необхідні навички та знання:   

 Вища або професійно-технічна освіта відповідного напрямку підготовки. 

 Стаж роботи за професією приладиста  або слюсаря з КВПтаА 4 розряду не менше 1 року 

 Вміння та навики роботи із засобами автоматизації та КВП не менше 1 року. 

 Знання методів виявлення та усунення дефектів в роботі КВП і А 

 Знання методів перевірки та ремонту КВП і А із заміною окремих вузлів та наладкою їх на 

технологічний процес 

 Кваліфікаційне  посвідчення приладиста 

 Слюсарно-механічні навики 
 

 Особисті компетенції: 
• Пунктуальність; 

• Відповідальність; 



• Вихованість; 

• Бажання працювати; 

• Вміння швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення. 

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;   

 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: Тернопільська обл., Чортківський р-н, с. Сидорів, вул. Урощище Басина 15 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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