
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії  4 розряду 

 Функціональні обов'язки: 

 Проводить контрольні електричні вимірювання  на підземних трубопроводах і джерелах 

блукаючих струмів у складних корозійних умовах; 

 Визначає  ступінь корозійної активності ґрунтів та корозійної небезпеки; 

 Перевіряє ізоляційне покриття трубопроводу візуальним та інструментальним методами; 

 Контролює заміну ізоляції під час ремонту трубопроводів, виконання ремонтів засобів 

електрохімічного захисту; 

 Виконує такелажні роботи із застосуванням підіймально-транспортних механізмів і 

спеціальних пристосувань; 

 Здійснює  налагодження та ремонт  вимірювальних приладів середньої складності , які 

використовуються у протикорозійному захисті; 

 Бере участь у роботах з термітної  та ударно-конденсаторної приварки катодних виводів до 

діючих газопроводів 

Необхідні навички та знання: 

 Освіта середня, професійно-технічна; 

 З досвідом роботи за суміжною професією; 

 Впевнений користувач ПК, знання ОС Windows, MS Office (Word, Excel, Power Point, 

Visio); 

 Ініціативність, працелюбність, здатність та бажання до навчання і розвитку, вміння 

працювати в колективі, відсутність шкідливих звичок 

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; 
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 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:  Закарпатська обл., Хустський район, село Іза, вулиця Нанківська, 88 

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

