
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Менеджер сектору міжнародної та регуляторної діяльності 

Функціональні обов'язки: 

 Здійснення підготовки аналітичних матеріалів та іншої інформації, 

необхідної для розробки та планування стратегії взаємодії з державними 

регуляторними органами; 

 Аналіз стану та результатів взаємодії з державними регуляторними 

органами, доведення інформації до керівництва Товариства; 

 Підготовка пропозицій щодо удосконалення політики Товариства із 

взаємодії з державними регуляторними органами; 

 Проведення роботи щодо забезпечення та організації належного 

представництва інтересів Товариства та відповідного обміну інформацією 

при взаємодії з Верховною Радою України, Комітетами Верховної Ради 

України, зокрема профільним Комітетом, до предметів відання якого 

віднесено законодавство про ринок природного газу, Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, іншими державними органами; 

 Здійснення моніторингу та аналізу рішень та проектів рішень Верховної 

Ради України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, іншими державними органами, 

що мають потенційний вплив на діяльність Товариства, інформування про 

результати такого моніторингу керівництва Товариства; 

 Здійснення підготовки пропозицій, листів, аналітичної інформації, 

організація проведення зустрічей та інших заходів з метою просування 

регуляторних змін, ініційованих Товариством; 

 Забезпечення співпраці з асоціаціями ринку, громадськими організаціями, 

бізнес-асоціаціями, щодо можливості просування регуляторних змін, 

ініційованих Товариством; 

 Здійснення підготовки участі керівництва Товариства у публічних заходах, 

дискусіях, обговореннях щодо ринку природного газу. 
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Необхідні навички та знання: 

 Вища освіта філологія або переклад (англійська мова), юридична, 

економічна, технічна — зі знанням англійської мови, додаткова освіта. 

 Досвід роботи на аналогічних посадах не менше 2-х років. 

 Знає та застосовує у діяльності: 

- іноземну мову (обов‘язково англійська (upper intermediate); 

- чинне законодавство про ринок природного газу, про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Директиви 

Європейського Союзу, що регулюють спільні правила внутрішнього ринку природного 

газу (Третій енергетичний пакет) та відповідні Регламенти Європейського Союзу, 

внутрішні розпорядчі документи Товариства та інші нормативні акти України, необхідні 

для ефективної взаємодії з державними регуляторними органами та міжнародними 

організаціями; 

     - етику ділового спілкування та ведення переговорів; 

     - вимоги щодо здійснення протокольного забезпечення.      

 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. 

 

Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось 

принципом рівності прав і можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче 

середовище, в якому враховані відмінності кожного працівника. 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

