
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Оператор технологічних установок 4 розряду 
ГВС Дроздовичі 

Функціональні обов'язки: 

 Забезпечувати заданий режим подавання газу споживачам;  

 Обслуговувати апарати, прилади регулювання, вимірювання та обліку газу, системи 

автоматичного керування, установки очищення та одоризації газу, комунікації, запірну 

арматуру трубопроводів на газовимірювальній станції та газорозподільній станції;  

 Змінювати основний технологічний режим ГВС та ГРС (за розпорядженням диспетчера 

ЛВУМГ); 

 Вести облік газу, одоранту та інших матеріалів з записом у відповідних журналах; 

 Вести необхідну оперативну та технічну документацію;  

 Слідкувати за степінню одоризації газу, за  раціональним  використанням паливно-

енергетичних ресурсів та розхідних матеріалів;  

 Вчасно виявляти та усувати витоки газу, несправності в роботі обладнання ГВС, відхилення від 

заданого режиму та фіксувати їх в оперативному журналі 

  

Необхідні навички та знання: 

 Професійно-технічна освіта (молодий спеціаліст, кваліфікований працівник); 

 Наявність посвідчення «Оператор технологічних установок»; 

 Комунікабельність, технічна грамотність,  пунктуальність, відповідальність, 

дисциплінованість, вміння швидко оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення 

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; 
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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: вул. Центральна,1, c. Велюничі, Старосамбірський р-н, Львівська обл 

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

