
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Інженер з ремонту  

компресорної станції КС-20 

Гусятинський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 

 Забезпечує: 

- безперебійну роботу всього технологічного обладнання КС; 

- технічне керівництво експлуатацією і ремонтом технологічного і механічного 

обладнання КС; 

- контроль за ходом та якістю ремонтних і регламентних робіт, що виконуються 

підлеглим персоналом та персоналом підрядних організацій; 

- правильну організацію і безпечне ведення робіт, безпечну експлуатацію, технічне 

обслуговування і ремонт устаткування, механізмів, інструменту і засобів захисту, а 

також утримання робочих місць у належному стані; 

- систематичне ведення технічної документації по обладнанню та системам, що 

експлуатуються; 

- вимоги пожежної безпеки та промислової санітарії; 

- дотримання працівниками трудової і виробничої дисципліни, правил і інструкцій з 

безпечного ведення робіт , забезпечує  застосування безпечних методів праці. 

- своєчасне складання та надання керівництву місячних квартальних та іншої 

обов’язкової звітності. 

- правильне та своєчасне надання всіх видів обслуговування, капітальних та планово 

попереджувальних ремонтів  обладнання, установок і комунікацій; 

- відповідність обладнання технологічним вимогам з експлуатації та технології 

проведення окремих видів робіт і вимогам з охорони праці, пожежної та екологічної 

безпеки; 

- раціональне використання і збереження матеріальних цінностей , які знаходяться у 

його розпорядженні; 

 Має знати: 

- виробничі потужності і технологію транспорту газу, технологічні режими роботи та 

технологічні схеми обв’язки компресорної станції, лінійної частини та вузлів обліку 

газу; 

- будову і принцип роботи основного та допоміжного обладнання КС; 

- робочі характеристики і технологічні параметри основного і допоміжного 

обладнання КС; 



- схеми інженерних мереж та комунікацій КС; 

- схему електропостачання КС; 

- системи пожежогасіння КС; 

- основи трудового законодавства; 

- правила пожежної безпеки; 

- правила охорони праці під час виконання газонебезпечних, вогневих робіт та робіт  

на висоті; 

- правила безпечної роботи з інструментом та пристроями; 

- порядок надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах. 

Необхідні навички та знання:   

 повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст)  

 Стаж роботи за суміжною професією не менше 1 року  

 Вміти використовуватися в роботі КАСК, SAP, TSO Megapolis.  

 Складати технічну документацію,  

 Впевнене володіння ПК, MS Office 

Особисті компетенції: 
• Пунктуальність; 

• Відповідальність; 

• Вихованість; 

• Бажання працювати; 

• 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: с. Суходіл, вул. Шкільна 44а, Чортківський р-н, Тернопільська обл. 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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