
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Провідний інженер з капітального будівництва, капітального та 

поточного ремонтів 

Бердичівський ПМ Бердичівське ЛВУМГ 

 

Функціональні обов'язки: 

 

 Організація діяльності групи капітального будівництва, капітального та 

поточного ремонту в сфері капітального будівництва. 

 Забезпечення виконання планів капітального будівництва і реконструкції 

газопроводів, споруд на них. 

 Забезпечення раціонального використання виділених інвестицій на об’єктах 

будівництва. 

 Забезпечення та контроль укладання, виконання господарських договорів, 

контрактів, угод в сфері капітального будівництва, ведення претензійно-

позовної роботи. 

 Керівництво роботою з укладання договорів з підрядними організаціями на 

будівельно-монтажні і проектно-дослідні роботи. 

 Забезпечення здійснення технічного нагляду за будівництвом. 

 Проведення робіт з приймання і вводу в експлуатацію об’єктів. 

 Організація роботи щодо правового оформлення документації на користування 

земельними ділянками. 

 Виконання інших завдань та обов’язків в межах своєї компетенції. 

Необхідні навички та знання: 

 Вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст/магістр). 
 Стаж роботи  за професією не менше 2 років. 
 Пунктуальність, відповідальність, вміння швидко оцінити ситуацію і прийняти 

правильне рішення. 

 Повинен знати: 
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- закони, постанови, розпорядження, будівельні норми і правила, технічні умови 

і графіки виконання будівельно-монтажних робіт, тощо; 

- програма АВК. 

 

 

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    

 Компенсація оренди житла у випадку релокації 

 Офіційний дохід  

 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. Бердичів. 

 
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

