
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Електрогазозварник 6 розряду  

дільниця лінійно-експлуатаційної служби  

Барського ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Виконання електрогазозварювальних робіт при обслуговуванні та проведенні ремонтів 

на магістральних газопроводах, газопроводах-відгалуженнях, КС та ГРС. 

 Зварювання особливо складних та відповідальних деталей, вузлів, конструкцій і 

трубопроводів з різних сталей, кольорових металів і сплавів, які призначені для роботи 

під динамічними і вібраційними навантаженнями і під високим тиском. 

 Обслуговування спецтехніки, електрозварювальної та газорізальної апаратури. 

 Повинен знати технологію виконання певного способу зварювання і способи 

випробування зварних швів, різні схеми, конструкції зварювальних машин, 

властивості металів, принцип дії зварювальних машин, правила підготовки кромок, 

призначення та застосування вимірювальних приладів, будову зварного шва, правила 

підготовки деталей та ін. 

 Повинен мати хорошу базу знань про фізику теплових процесів, електротехніці, 

хімічних, фізичних і термічних властивостях різних металів і сплавів. Знати техніку 

безпеки зварювальних робіт і пожежної безпеки. 

Необхідні навички та знання:   

 Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації.  

 Стаж роботи за професією електрогазозварника 5 розряду не менше 1 року. 

 Посвідчення за  професією електрогазозварника  

 Особисті компетенції: 
 Відповідальність; 

 Ініціативність; 

 Дисциплінованість  

 

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:  

Вінницька обл., Жмеринський р-н, Мальчовецька ОТГ, с.Мальчівці, урочище Горошків 1 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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