
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Інженер ІІ категорії 

дільниці служби енерговодопостачання 

Тальнівський ПМ, Кременчуцьке ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Оперативне керівництво персоналом. 

 Організація безпечного виконання робіт, безпечної експлуатації, технічного 

обслуговування і ремонту устаткування, механізмів, інструменту, приладів і засобів 

захисту, а також утримання робочих місць у належному стані; 

 Контролює раціональне і безпечне розміщення матеріалів, запасних частин, 

деталей, інструментів, пристроїв на робочих місцях, їх зберігання; 

 Виконує: роботи підвищеної небезпеки за розробленими планами або за нарядами-

допусками; безперебійну роботу, правильну експлуатацію, ремонт і модернізацію 

енергетичного устаткування, електричних мереж, установок і комунікацій, об’єктів 

водопостачання, теплопостачання, сантехнічних і вентиляційних установок,  

газового господарства котельні; 

 Виконує роботи підвищеної небезпеки за розробленими планами або за нарядами-

допусками і не допускає виконання цих робіт без оформлення відповідних 

документів; 

 Виконує затверджені графіки технічного обслуговування та ремонту  обладнання 

та оформляє їх результати в журналі обліку виконаних ремонтних робіт; 

 Забезпечує систематичне ведення експлуатаційної документації по обладнанню та 

системам, що експлуатуються службою; 

 Виконує оперативні переключення в схемах енергозабезпечення КС; 

 Ведення оперативно-технічної документації з експлуатації обладнання; 

 Розробляє заходи по підвищенню ефективності використання природно-

економічних ресурсів, з економії електричної та теплової енергії, палива, води, 

підвищення коефіцієнту потужності електроустановок, коефіцієнта корисної дії 

теплових установок на підвідомчих об’єктах; 

 Здійснює контроль за станом охорони та безпеки праці першого ступеню. 

Необхідні навички та знання:   

 Вища або неповна вища технічна освіта, відповідного напрямку підготовки Інженером не 

менше 2 років. 

 Вміти користовуватися в роботі КАСК, SAP, TSO Megapolis. 



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

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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