
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Водій автотранспортних засобів (спеціальні автомобілі) 

Функціональні обов'язки: 

 Забезпечувати безаварійну експлуатацію закріпленого автомобіля та виконувати виробничі 

завдання по перевезенню вантажів, робота зі спецобладнанням згідно затвердженої заявки та 

отриманого завдання; 

 Перевіряти технічний стан та приймати автомобіль, виїжджаючи на лінію, здавати його та 

ставити на відповідне місце, повертаючись до гаража, підтримувати в технічно справному 

стані; 

 Контролювати завантаження, розміщення та кріплення вантажів у кузові автомобіля; 

 Заправляти автомобіль паливом, мастильними матеріалами та охолоджувальною рідиною; 

 Усувати експлуатаційні неполадки автотранспортних засобів, їх механізмів, що виникли під 

час роботи на лінії; 

 Оформлювати дорожні документи; 
 Заповнювати первинні документи з обліку роботи автотранспортного засобу, який 

обслуговує; 

 Дотримуватись правил дорожнього руху, працюючи на лінії 

Необхідні навички та знання: 

 Повна або базова середня освіта, професійно-технічна освіта; 

 Безперервний стаж роботи водієм 1 класу не менше 2 років; 

 Наявність категорій B1, B, C1, C, СЕ, D, DЕ  в посвідченні водія; 

 Знати методи надання першої медичної допомоги; 

 Відповідальність, дисциплінованість, комунікабельність, чесність, вміння працювати 

в команді 

 

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); 
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 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: Житомирська область м. Бердичів, вул. Білопільська, 100 

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

