
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Приладист 4 розряду  

дільниця служби газовимірювань та метрології 

Тальнівський ПМ, Кременчуцьке ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Забезпечує надійну і безперебійну роботу систем обліку витрати газу на об'єктах ЛВУ 

МГ з високою точністю і якістю; 

 освоює і впроваджує нові системи вимірювання витрати газу, засоби контролю і 

автоматичного регулювання, у тому числі систем збирання, оброблення та 

відображення інформації для диспетчерських пунктів; 

 проводить технічне обслуговування, перевірки та калібрування первинних 

перетворювачів тиску, перепаду тиску та температури; 

 проводить технічне обслуговування блоків живлення, іскробезпечних бар’єрів та 

іншого периферійного обладнання, що входять до складу автоматизованих 

вимірювальних комплексів; 

 працює із еталонними засобами вимірювання тиску, температури, електричних 

сигналів, опору, призначеними для перевірки параметрів роботи автоматизованих 

вимірювальних комплексів; 

 проводить підготовку еталонних засобів вимірювання тиску, температури, 

електричних сигналів, опору, лічильників газу, термоперетворювачів опору та 

діафрагм до передачі їх в державну повірку; 

 працює з сервісним програмним забезпеченням при обслуговуванні автоматизованих 

вимірювальних комплексів, первинних перетворювачів  тиску, перепаду тиску та 

температури; 

 проводить ревізію, обслуговування та ремонт дільниць вимірювання витрати газу; 

 проводить заміну звужуючих пристроїв, лічильників газу та іншого 

газовимірювального обладнання;  

 проводить технічне обслуговування, періодичні перевірки та бере участь в державних 

повірках автоматизованих вимірювальних комплексів; 

 виконує монтажні та пуско-налагоджувальні роботи вимірювальних комплексів на 

ГРС, ПВВГ та КС; 

 складає  дефектні відомості для поточного і капітального ремонтів пунктів 

вимірювання  витрати газу; 

 здійснює приймання виконаних ремонтних робіт і перевіряє готовність приладів до 

роботи; 

 проводить в лабораторних умовах аналіз показань приладів.  



Необхідні навички та знання:   

 Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. 

 Вміння та навики роботи із засобами вимірювальної техніки, КВП та персональним 

комп’ютером.  

Особисті компетенції: 

 Пунктуальність; 

 Відповідальність; 

 Стресова стійкість; 

 Орієнтація на результат; 

 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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