
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Токар 5 розряду 

(механічна майстерня) компресорної станції КС-16 

Олександрівський ПМ, Кременчуцьке ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Виконує токарне  оброблення деталей (вузлів) в тому числі із застосуванням 

люнетів та комбінованих кріплень з доведенням складних і відповідальних деталей 

і інструментів з великою кількістю переходів за 6-7 квалітетами (2 клас точності)  

точного вивіряння в декількох площинах. 

 Працює перевіреними інструментами, шаблонами, калібрами.  Проводить виточку 

різних деталей, фланців згідно креслень, в тому числі валів з застосуванням 

люнетів, виконує токарне оброблення складних великогабаритних деталей і вузлів .  

 Обточує зовнішні і внутрішні фасонні поверхні з важкодоступними для оброблення 

та вимірювання місцями, виконує нарізання різьб різного профілю і кроку, виконує 

нарізання черв’яків 

 Використовує наждачні круги на заточувальному верстаті з штампами  про 

випробування, виконує слюсарну обробку та доведення деталей, виконує роботи на 

свердлильному станку. 

 Постійно слідкує за станом захисного заземлення, вентиляції та місцевого 

освітлення на верстати, використовує запобіжні пристрої та огорожі.  

 Стружку кольорових металів сортує і складає в відповідні ящики, стружку чорного 

металу збирає в ящик для металолому. 

 Прибирає верстати, направляючі станки, гвинти змащує відповідним мастилом,  

вчасно проводить обслуговування та простий ремонт верстатів.  

 Працює в  спецодязі, спеціальному взутті, використовує індивідуальні засоби 

захисту (окуляри, распіратори та ін.), знає і дотримується безпечних прийомів 

праці. 

 Знає і виконує вимоги нормативно-правових  актів та інструкцій з охорони праці, 

правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням. 

 Виконує інші розпорядження керівника 

Необхідні навички та знання:   

 Професійно-технічна освіта відповідного напрямку роботи 

 Стаж роботи за професією токаря. 

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

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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