
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Машиніст крана автомобільного 5 розряду 

дільниці служби «Автотранспортне господарство» 

Тальнівський ПМ, Кременчуцьке ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Вміння працювати на автомобільних кранах вантажопідйомністю не більше 10 т 

під час монтажних робіт середньої складності та робіт з навантажування, 

розвантажування, перевантажування, транспортування. 

 Вимоги “Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів”, 

вимоги  охорони праці і техніки безпеки. 

 Виконання робіт щодо утримання в справному стані і чистоті закріплену техніку і 

вантажозахоплюючих пристроїв. 

 Ведення вахтового журналу кранової установки. 

 Виконання технічного обслуговування крана, участь у плановому запобіжному 

ремонті, перевірки стану приладів безпеки й контролю. 

 Знати інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт, які він виконує, 

інструкцій з пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, правила 

безпечного поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими 

засобами виробництва, користуватися засобами індивідуального і колективного 

захисту, працювати у спецодязі. 

 Використання паливно – мастильних матеріалів і інших розхідних ресурсів згідно 

встановлених норм, своєчасне вимкнення освітлювальних приладів і інших 

електроустановок після завершення робіт. 

 Експлуатація транспортних засобів із встановленими комплектами навігаційного 

обладнання (КНО)  

Необхідні навички та знання:   

 Повна або базова загальна середня освіта. Професійно - технічна освіта. Підвищення 

кваліфікації. 

 Стаж роботи машиністом крана автомобільного та слюсарем з ремонту дорожньо - 

будівельних машин чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. 

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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