
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Старший механік гаража 

Дільниця служби «Автотранспортне господарство» 

Олександрівський ПМ, Кременчуцьке ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Забезпечує контроль технічного стану автотранспортних засобів та спецтехніки 

(далі АТЗ) і випуск їх на лінію.  

 Забезпечує випуск транспортних засобів з території підприємства з наявними 

комплектами навігаційного обладнання . 

 Забезпечує справний стан навігаційного обладнання та контроль за його 

експлуатацією, приймає участь у розслідуванні причин та обставин виходу його із 

ладу. 

 Виконує огляд та визначає несправності під час повернення автотранспортних  

засобів з  лінії після закінчення роботи.   

 Бере участь у наданні технічної допомоги автомобілям на лінії, усунення 

виявлених несправностей. 

 Контролює ефективність витрат водіями паливно - мастильних   матеріалів,   шин.   

 Розробляє графіки проведення технічного обслуговування  автотранспортних 

засобів і здійснює контроль за якістю і своєчасністю виконання цих робіт.   

 Вивчає  умови  роботи  автотранспортних  засобів  з  метою виявлення   причин  їх  

передчасного  зносу.   

 Аналізує  причини  і тривалість    простоїв,    пов'язаних    з    технічним     станом 

автотранспортних  засобів,  розробляє  і  впроваджує  заходи  щодо збільшення 

термінів їх служби,  скорочення простоїв через технічні несправності.  

 Забезпечує організацію і безпечне виконання робіт, безпечну експлуатацію, 

технічне обслуговування і ремонт устаткування, механізмів, інструменту, приладів 

і засобів захисту, а також утримання робочих місць у належному стані. 

 Забезпечує ведення технічної та оперативно – технічної документації по 

експлуатації, ремонту, наладці та випробуванню обладнання по встановленим 

формам. 

Необхідні навички та знання:   

 Повна або базова вищу освіту відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); 

 Досвід роботи за професією механіка - не менше 2 років. 

Особисті компетенції: 



• Пунктуальність; 

• Відповідальність; 

• Бажання працювати, 

• Відсутність шкідливих звичок . 

• Бажання та здатність до навчання та самонавчання. 

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: 27300, Кіровоградська обл, Кропивницький район, с. Гайове 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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