
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Старший комірник 

забезпечення матеріально-технічними ресурсами 

Іллінецький ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Приймати на склад, зважувати, зберігати і видавати зі складу різні матеріальні 

цінності: паливо, деталі, інструменти, речі тощо.  

 Перевіряти відповідність цінностей, які приймає, супровідним документам.  

 Переміщувати матеріальні цінності до місць зберігання вручну або за допомогою 

штабелерів та інших механізмів з розкладанням (сортуванням) їх за видами, якістю, 

призначенням та іншими ознаками. 

 Керувати роботою під час навантаження, вивантаження вантажів і розташування їх 

усередині складу. 

 Комплектувати партії матеріальних цінностей за заявками.  

 Складати дефектні відомості на несправні інструменти, прилади тощо, акти на їх 

ремонт і списання, а також на недостачу і псування матеріалів.  

 Організовувати зберігання матеріалів і продукції з метою запобігання їх псуванню та 

втратам.  

 Вести облік наявних на складі матеріальних цінностей і звітну документацію про їх 

рух.  

 Перевіряти правильність оформлення документації, яка передається в бухгалтерію 

підприємства 

 Брати участь у проведенні інвенаризацій. Забезпечувати зберігання матеріальних 

цінностей. 

 Утримувати робоче місце в належному стані 

Необхідні навички та знання:   

 Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна 

підготовка на виробництві 

 Стаж роботи на посаді комірника не менше 2 років 

 Правила ведення складського господарства 

 Правила проведення інвентаризації 

 Навики роботи в КАСК SAP 

Особисті компетенції: 



 Пунктуальність; 

 Відповідальність; 

 Бажання працювати, 

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: Вінницька обл, Вінницький р-н, с.Тягун 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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