
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Слюсар-ремонтник 5 розряду 

Функціональні обов'язки: 

 Здійснює роботи з обслуговування, ревізії, ремонту, встановлення, демонтажу та монтажу 

обладнання, запірної, регулюючої, запобіжної арматури, технологічних трубопроводів; 

 Проводить огляд посудин, що працюють під тиском; 

 Приймає участь у гідравлічних та пневматичних випробувань посудин,  опресування, набивки 

запірної арматури (кранів, засувок, тощо) та інших пристроїв і споруд газорозподільних станцій 

та лінійної частини магістрального газопроводу; 

 Виявляє та усуває стандартні дефекти під час експлуатації обладнання та під час перевірки у 

процесі ремонту, ревізії та обслуговування обладнання, запірної, регулюючої, запобіжної 

арматури і споруд газорозподільних станцій та лінійної частини магістрального газопроводу; 

 Виявляє та усуває витоки газу з запірної, регулюючої, запобіжної арматури, обладнання, 

технологічних трубопроводів газорозподільних станцій та лінійної частини магістральних 

газопроводів, що знаходиться у роботі, резерві, в стадії пуску чи зупинки; 

 Бере участь у виконанні вогневих та газонебезпечних робіт; 

 Виконує роботи по обробці кромок труб після газового різання під час зварювальних робіт та 

обробки зварювальних стиків при електрозварювальних роботах; 

 Проводить  слюсарне оброблення при ремонтних роботах деталей обладнання, труб, тощо 2-3 

класу точності; 

 Виконує роботи по перевезенню одоранту у залізничних контейнерах, бочках. Зливає одорант 

до підземних та надземних ємностей зберігання одоранту на ГРС та промислових 

майданчиках; 

Необхідні навички та знання: 

 Професійно - технічна освіта; 

 Пунктуальність, відповідальність, дисциплінованість, комунікабельність, чесність, 

вміння працювати в команді, вміння швидко оцінити ситуацію і прийняти правильне 

рішення 

Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики; 

 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; 
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 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: вул. Глібовицька, 6, м. Бібрка, Перемишлянський р-н, Львівська обл. 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

kozak-to@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

