
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 5 розряду 

  Функціональні обов'язки: 

 Встановлює агрегати та прилади електроустаткування; 

 Балансує вали колінчасті з маховиками; 

 Ремонтує, складає, встановлює та регулює гальма гідравлічні та пневматичні; 

 Ремонтує, складає, випробовує, усуває дефекти генераторів, статорів, спідометрів; 

 Регулює пневматичний та гідравлічний приводи керування механізмів екскаватора;           

 Готує до випробувань після капітального ремонту крани автомобільні; 

 Слідкує за справністю обладнання, пристроїв, інструменту та приладів; 

 У разі виникнення аварійних ситуацій і аварій на виробництві вживає заходи щодо їх 

локалізації та ліквідації згідно з ПЛАС; 

 Зобов’язаний знати і виконувати вимоги інструкцій за професією та видами робіт, які він 

виконує, вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, щ стосуються Правил 

поводження з машинами 

Необхідні навички та знання: 

 Освіта професійно-технічна або повна вища (кваліфікований робітник,  cпеціаліст); 

 Знання прийомів слюсарних робіт;  

 Знання правил читання креслень деталей; 

 Пунктуальність, технічна грамотність, чесність, вміння швидко оцінювати ситуацію і 

приймати 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; 

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

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

