
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряду 

Автотранспортне господарство 

Диканський ПМ Лубенське ЛВУМГ 

 

Функціональні обов'язки: 

Знати та вміти застосовувати: 

 правила зборки автомобілів, ремонт деталей, вузлів, агрегатів і приладів. Будову 

і призначення вузлів, агрегатів і приладів. 

 технічні умови на зборку, ремонт і регулювання вузлів, агрегатів і приладів. 

 правила ремонту і способи регулювання і градуювання діагностичного 

устаткування.    Будову випробувальних стендів. Призначення і правила 

застосування складних випробувальних установок. 

 найменування, маркірування і призначення металів, мастил, палива, гальмівної 

й охолоджувальної рідин, миючих засобів.  

 методи виявлення і способи усунення дефектів, виявлених у процесі ремонту, 

зборки й випробовування вузлів, агрегатів і приладів.  

 правила і режими випробувань, технічні умови на випробування вузлів і 

агрегатів. 

 періодичність і обсяги технічного обслуговування електроустаткування й 

основних вузлів і агрегатів автомобіля. Принцип роботи електроустаткування. 

 прийоми розбирання, збирання, зняття й установки приладів і агрегатів. 

 електричні і монтажні схеми автомобілів. Прийом і способи оброблення, 

зрощування, ізоляції і паяння електропроводів. Типові несправності системи 

електроустаткування, способи їх виявлення і усунення. 

 причини зносу сполучених деталей і способи їх виявлення й усунення. Способи 

відновлення і зміцнення зношених деталей. 

 правила застосування пнемо- і електроінструмента.  

 систему допусків і посадок. 
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Необхідні навички та знання: 

 Професійно-технічна освіта відповідного напрямку підготовки. 

 Стаж роботи за професією від 2 років. 

 Відповідальність, уважність до деталей, дисциплінованість, вміння працювати 

в команді. 

Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики 

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення  

 Можливість горизонтального та вертикального росту 

 Компенсація оренди житла у випадку релокації 

 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 – Полтавська область, Диканський район, смт. Диканька. 

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

