
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Слюсар-ремонтник 4 розряду 

дільниці служби газорозподільних станцій 

Олександрівський ПМ, Кременчуцьке ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   
 Розбирає, ремонтує, складає особливо складні установки машин, апаратів, агрегатів, трубопроводів, арматури з 

використанням механізмів і здає їх після ремонту в експлуатацію.  

 Виконує слюсарне оброблення деталей і вузлів. 

 Розбирає, ремонтує і складає вузли і обладнання в умовах напруженої та щільної посадок.  

 Проводить технічне обслідування обладнання. 

Необхідні навички та знання:   

 Повна загальна середня освіта. Професійно - технічна освіта. 

 Стаж роботи за посадою слюсар з ремонту технологічних установок 3 розряду не менше 1 

року. 
Повинен  знати   

 Будову,  порядок експлуатації,  обслуговування та ремонту допоміжного   обладнання,   газових   комунікацій,   

технологічної   арматури 

 Інструкції заводів виготовлювачів та інструкції з експлуатації та обслуговування обладнання та арматури, 

інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт 

 Порядок безпечного виконання    газонебезпечних    та    вогневих    робіт 

 Улаштування    і    конструктивні особливості складного обладнання 

 Технічну послідовність і організацію праці під час ремонту, складання, монтажу обладнання 

 Всі види матеріалів, які застосовуються в ремонті 

 Способи   визначення   передчасного   спрацювання   деталей 

 Геометричні побудови при складній розмітці, способи відновлення спрацьованих деталей 

 Методи ремонту обладнання і апаратури, які працюють під високим тиском. 

 

Особисті компетенції: 

• Пунктуальність; 

• Відповідальність; 

• Бажання працювати, 

• Відсутність шкідливих звичок . 

• Бажання та здатність до навчання та самонавчання. 

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: 27300, Кіровоградська обл, Кропивницький район, с. Гайове 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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