
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Інженер з охорони праці 1 категорії 

 Херсонський ПМ Запорізького ЛВУМГ 

Функціональні обов'язки: 

- Здійснювати методичне керівництво і контроль за діяльністю виробничих служб з 

питань охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. 
            -  Розробляти програми та графікі проведення занять з питань охорони праці; організовувати 

навчання працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту.  

Приймати участь: в обстеженні місць аварій і роботі по ліквідації наслідків аварій, а також 

ліквідації наслідків стихійних лих; у розслідуваннях аварійних ситуацій та аварій на об’єктах; 

у розробці заходів по наданню першої медичної допомоги, плану локалізації і ліквідації 

наслідків аварій на об’єктах магістрального газопроводу та розробляти заходи з питань 

пожежної безпеки про дії працівників в надзвичайних ситуаціях; у проведенні ідентифікації  

об’єктів підвищеної небезпеки;  у роботі постійно діючої комісії з перевірки знань; у проведенні 

перевірок об’єктів з  інспекцією Держпраці та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

 

Здійснювати контроль: за забезпеченням засобами індивідуального та колективного захисту, 

медичними засобами працівників, які приймають участь у ліквідації наслідків аварійних 

ситуацій, аварій чи стихійних лих; за кількістю та станом зберігання засобів індивідуального і 

колективного захисту, засобів першої медичної допомоги, засобів хімічного захисту 

 

  - Організовувати порядок інформаційної взаємодії з територіальними управліннями з 

питань надзвичайних ситуацій у Харківській області при виникненні надзвичайних ситуацій. 

- Організовувати виконання приписів органів  державного нагляду у сфері охорони праці. 

Необхідні навички та знання: 

 Повна вища освіта відповідного напряму підготовки, досвід роботи за фахом. 

 Пунктуальність, відповідальність, вміння працювати в колективі, уважність до деталей, 

дисциплінованість, вміння швидко оцінити ситуацію, стресостійкість 

Що ми пропонуємо: 

 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: м. Херсон, Бериславське шосе,15 

  

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: nefyodova-vv@tsoua.com  


