
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Фахівець. Охорона об’єктів та безпека. 

Тернопільський ПМ Бердичівське ЛВУМГ 

 

Функціональні обов'язки: 

 організація належної охорони об’єктів Управління, забезпечення економічної, 

майнової та інформаційної безпеки ТОВ, вжиття заходів в разі виявлення загроз 

кримінального характеру, в тому числі терористичних проявів, безпеки життю 

та здоров’ю працівників, здійснення контролю за станом безпеки на об’єктах, 

дотримання антикорупційного законодавства, організація та забезпечення 

взаємодії з правоохоронними, контролюючими органами та органами місцевого 

самоврядування; 

 ведення обліку правопорушень на об'єктах Управління  та їх наслідків, вивчення 

обставин правопорушень, аналіз причин, підготовка пропозицій щодо 

запобігання крадіжок  і вживання заходів щодо їх уникнення (попередження) на 

об’єктах Управління; 

 здійснення контролю за дотриманням вимог нормативних документів ТОВ та 

чинного законодавства з питань безпеки, перепускного та 

внутрішньооб’єктового режимів; 

 участь у інформаційно-аналітичному супроводженні слідчих дій за 

кримінальними провадженнями та особистий контроль цього процесу; 

- вживання заходів спільно з підрозділами Управління щодо виявлення, 

попередження, локалізації та усунення реальних та потенційних загроз 

економічним інтересам Товариства в межах сфери діяльності Управління; 

- здійснення контролю та координації діяльності суб’єктів охоронної діяльності, 

що надають послуги з охорони об’єктів Управління на договірній основі. 

Забезпечувати контроль за дотриманням працівниками найманої охорони вимог 

«Інструкції про заходи пожежної безпеки» та за правильністю експлуатації 

службово-побутових приміщень охорони й використанням майна. 
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Необхідні навички та знання: 

 Повна вища освіта. 

 Стаж роботи за напрямком від 2 років. 

Знати:  

- нормативно-правові акти з питань охорони праці. 

 Відповідальність, уважність до деталей, дисциплінованість, вміння працювати 

в команді. 

 

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) 

 Робоче місце – м. Тернопіль. 

 
Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось принципом 

рівності прав і можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче середовище, в 

якому враховані відмінності кожного працівника. 
 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

