
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Слюсар з ремонту технологічних установок 6 розряду 

дільниця служби газорозподільних станцій 

Барський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

• Розбирає,  монтує, демонтує,  складає  експлуатаційне обладнання. 

• Випробовує і регулює особливо  складні  установки  машин,  апаратів,  

трубопроводів,  арматури  з  використанням  механізмів  . 

• Виявляє та усуває дефекти під час експлуатації обладнання та під час перевірки в 

процесі ремонту. 

• Перевіряє на точність і випробовує під навантаженням відремонтоване обладнання. 

• Керує робітниками нижчої кваліфікації. 

• Виконує всі розпорядження начальника дільниці служби ГРС в межах покладених 

на нього обов`язків. 

• Розбирає, ремонтує, складає регулятори тиску, арматуру, допоміжне обладнання 

трубопроводів, з використанням механізмів і здає їх після ремонту в експлуатацію. 

• Розбирає, ремонтує і складає вузли і обладнання в умовах напруженої та щільної 

посадок. 

• Проводить технічне обстеження обладнання ГРС,МГ. 

• Обслуговування магістральних газопроводів, газопроводів ГРС, ГРП, ШРУ, 

ділянки зварювальних робіт. 

• Підтримка в порядку і справному стані обслуговуваних ділянок. 

• Своєчасне і якісне усунення несправностей. 

Необхідні навички та знання:   

• Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації.  

• Стаж роботи  за професією слюсаря з ремонту технологічних установок  5 розряду не 

менше 1 року 

• Кваліфікаційне посвідчення слюсаря з ремонту технологічних установок 

Особисті компетенції: 

• Комунікабельність; 

• Відповідальність; 

• Ініціативність; 

• Дисциплінованість  



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:  

Вінницька обл., Жмеринський р-н, Мальчовецька ОТГ, с.Мальчівці, урочище Горошків 1 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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