
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Машиніст бульдозера 6 розряду 

Функціональні обов'язки: 

 Розробка каналів, гребель, захисних земляних дамб, траншей для будівельних робіт на 

газопроводі; 

 Зачистка, планування ґрунтів під час підготовчих та опоряджувальних робіт у ході 

будівництва об'єктів різного призначення, озеленення територій 

Необхідні навички та знання: 

 Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації; 

 Стаж роботи за професією машиніста бульдозера 5 розряду не менше 1 року; 

 Знати складові частини і принцип роботи бульдозерів і допоміжного обладнання; 

 Способи монтажу навісних установок; 

 Причини виникнення поломок і способи усунення несправностей; 

 Правила розробки та переміщення ґрунтів різних категорій на різній глибині, у різних 

умовах, у тому числі в складних обмежених умовах виробництва; 

 Фізико-механічні властивості порід, що розробляються, та їх відмінності; 

 Техніку пошарового засипання і відсипання ґрунту; 

 Способи розроблення котлованів; 

 Уміння читати креслення і ескізи; 

 Знати норми витрат і характеристики паливно-мастильних матеріалів; 

 Правила виконання транспортних, буксирувальних робіт; 

 Норми і вимоги виконуваних робіт; 

 Правила надання допомоги при травмах на майданчику; 

 Знати і виконувати вимоги інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, 

правила поводження з механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, 

користуватися засобами індивідуального захисту, правила внутрішнього трудового 

розпорядку 

Надаються переваги кандидатам, які мають підтверджуючі документи на машиніста 

трубоукладача та/або машиніста екскаватора, знають будову, принцип роботи, технічні  

характеристики бульдозера та трубоукладача, правила виконання робіт за технологією та 

вимоги до якості, правила дорожнього та при об’єктного руху, роботи в охоронній зоні, 

поблизу ліній електропередач та інших комунікацій і мереж, слюсарну справу з ремонту 
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будівельних чи інших подібних за складністю машин (допускається із навиками роботи та 

підтверджуючими документами тракторист - машиніст категорії G1 та G2). 

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); 

 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: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Похівка, 

 урочище «У гаю»,1 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на адресу: 

kozak-to@tsoua.com 

 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

