
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Інженер з підготовки кадрів 

Функціональні обов'язки: 

 Актуалізує базу даних по співробітниках в системі SAP; 

 Виконує функціональний аналіз облікової чисельності по управлінню; 

 Веде облік особового складу підприємства, видає довідки про теперішню і минулу трудову 

діяльність; 

 Забезпечує оформлення документів по підбору персоналу; 

 Веде особові справи співробітників, кадровий резерв співробітників; 

 Оформляє, веде облік кадрових документів по прийому, переведенню, звільненню 

співробітників, суміщенню, сумісництву, виконанню обов'язків, відряджень, надання всіх 

видів відпусток співробітників;   

 Веде облік, заповнює і забезпечує зберігання трудових книжок, особових справ працівників; 

 Готує проекти наказів на працівників з дисциплінарних стягнень, документи для нагороджень 

і заохочень працівників, документи для проведення атестації, ротації працівників; 

 Веде облік і бронювання військовозобов'язаних і співробітників призовного віку; 

 Розробляє річний і перспективний плани підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації і навчання співробітників, направляє персонал в навчальні заклади відповідно до 

затверджених графіків; 

 Оформляє первинні фінансово-економічні документи за напрямом підготовки і навчання 

співробітників; 

 Веде табельний облік фактично  відпрацьованого часу, відсутність працівників  з причин  

непрацездатності 

Необхідні навички та знання: 

 Освіта повна вища; 

 Досвід роботи за напрямком не менше одного року; 

 Знання трудового законодавства; 

 Впевнений користувач МS Office(Excel,Word, Outlook); 

 Відповідальність, дисциплінованість, комунікабельність, чесність, вміння працювати 

в команді, здатність до саморозвитку та навчання 
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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: Львівська обл., м. Бібрка, вул. Глібовицька, 6, 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

kozak-to@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

