
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Приладист 5 розряду 

дільниця служби автоматизації 

Тальнівський ПМ, Кременчуцьке ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

• В повному об’ємі проводить технічне обслуговування і налагодження систем 

автоматичного керування (САК) технологічних комплексів і установок з програмним 

управлінням,  приладів і засобів автоматики які змонтовані на установках, що 

обслуговуються (манометри, термометри, тягоміри, напороміри, мілівольтметри, 

логометри, витратоміри, рівнеміри та інші прилади КВПіА), їх калібрування.  

• Проводить налагодження,  регулювання електронних систем будь-яких типів, окремих 

вузлів електронних схем мікропроцесорної техніки, засобів зв’язку. 

• Проводить ремонтно-відновлювані роботи елементів електричних і електронних схем 

управління, усунення неполадок в роботі  обладнання. 

• Переводить регулятори з автоматичного керування на ручне і навпаки, здійснює 

усунення несправностей виконавчих механізмів, регуляторів технологічного процесу, а 

також редукторів і фільтрів системи підготовки повітря для живлення контрольно-

вимірювальних приладів і автоматики (КВП і А).  

• Налагоджує каскадні схеми регулювання, конфігурувати програмно-технічні комплекси 

стосовно конкретного об'єкту. 

• Проводить ревізію приладів. 

• Коректує показання приладів у робочих умовах. 

• Готує прилади до перевірки.  

• Перевіряє показання  і усуває несправності приладів. 

• Освоює і впроваджує нові засоби контролю і автоматичного регулювання, у тому числі 

систем збирання, оброблення та відображення інформації для диспетчерських пунктів.  

• Перевіряє готовність приладів до роботи.  

Необхідні навички та знання:   

• Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). 

• Вміння та навики роботи із засобами вимірювальної, обчислювальною технікою та КВП не 

менше 1 року. 

Особисті компетенції: 

• Пунктуальність; 

• Відповідальність; 



• Стресова стійкість; 

• 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: Черкаська обл., Звенигородський район, с. Левада, вул. Молодіжна 7 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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