
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Начальник дільниці служби протикорозійного захисту 

 Херсонський ПМ Запорізького ЛВУМГ 

Функціональні обов'язки: 

Готує: 

Заходи щодо попередження аварій і нещасних випадків, які пов’язані з експлуатацією 

засобів протикорозійного захисту та діагностики корозії споруд. 

Пропозиції щодо усунення конструктивних недоліків установок катодного, 

протекторного та дренажного захисту з точки зору безпеки і із своєчасною заміною застарілого 

устаткування, розробляє і контролює виконання відповідних заходів; приймає участь у 

випробуванні зразків нової техніки. 

Матеріали та заходи для проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці  

Документи на списання матеріалів після виконання ремонтних робіт  засобів 

протикорозійного захисту, наряди-допуски на газонебезпечні та вогневі роботи, плани 

проведення вогневих робіт.  

 Здійснює:   

Пряме керівництво працівниками дільниці служби  

Здійснює контроль за  станом захисного покриття і корозійного стану споруд.  

Веде технічний нагляд за якістю нанесення ізоляційних покриттів під час капітального 

ремонту або спорудження нових газопроводів, спорудженням та ремонтом засобів ЕХЗ. 

Відповідає за правильність ведення технічної документації та контролю системи 

захисту.  

Збирає і узагальнює зауваження і пропозиції з питань охорони праці; розробляє на їх 

основі з урахуванням паспортизації об’єктів конкретні заходи щодо поліпшення і оздоровлення 

умов праці, підвищення рівня безпеки праці.  

Організовує виконання по забезпеченню  захисного  потенціалу на магістральних 

газопроводах та газопроводах-відгалуженнях, як по протяжності так і в часі. 

Організує і забезпечує виконання наказів і вказівок вищих органів, приписів державних 

органів нагляду з питань експлуатації засобів протикорозійного захисту та діагностики корозії 

споруд. 

Виконує роботи з організації та своєчасному проведенню профілактичних оглядів та 

планів і графіків технічного обслуговування і ремонтів обладнання, документальне оформлення 

результатів профілактичних оглядів, а також своєчасне усунення порушень. 

 

Необхідні навички та знання: 

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

освіта в галузі управління  

 Наполеглевість, відповідальність, вміння працювати в колективі, лідерські якості, вміння 

швидко оцінити ситуацію та прийняти рішення. 
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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;  

 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  


