
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Водій автотранспортних засобів (спеціальні автомобілі) 

служба «Автотранспортне господарство» 

Золотоніський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Керування автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії 

«С» за різних дорожніх умов, що максимально забезпечує життя і здоров’я 

пасажирів і технічно справний стан самого автомобіля. 

 Виконання роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного 

засобу та забезпечення належного технічного стану автотранспортного засобу 

 Здійснення заправки автотранспортного засобу паливом та іншими 

експлуатаційними матеріалами 

 Виконання роботи з прибирання і миття автотранспортного засобу, підтримання 

належного стану автотранспортного засобу, робочого місця в приміщенні для 

ремонту, місця стоянки 

 Подача автотранспортного засобу під навантаження та розвантаження 

 Здійснення контролю за правильностю завантаження, розміщення та кріплення 

вантажів (у тому числі небезпечних, вагових, негабаритних) у кузові 

автотранспортного засобу   

 Вчасне оформлення дорожньої документації. 

Необхідні навички та знання:   

 Повна загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта 

 Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами 

підготовки водіїв транспортних засобів категорії С та кваліфікаційна атестація 

 Посвідчення водія з категоріями В, В1,С,С1 

 Для водіїв, які мають посвідчення категорій  В, С - безперервний трирічний стаж 

керування відповідним автотранспортним засобом 

 Правила дорожнього руху 

 Правила перевезення пасажирів 

Особисті компетенції: 

 Пунктуальність; 

 Відповідальність; 



 Вихованість; 

 Догляд за автотранспортним засобом, підтримка його в чистоті. 

 Дисциплінованість  

Ми пропонуємо:   

 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;   

 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: Черкаська обл, Золотоніський р-н, с.Скориківка 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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