
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Завідувач складу 

Забезпечення матеріально-технічними ресурсами 

Функціональні обов'язки: 

 Завідувач складу забезпечує правильне зберігання і відпуск товарно-матеріальних 

цінностей на складі Бібрського ЛВУМГ; 

 Керує роботами, які охоплюють приймання, зберігання і відпуск товарно-

матеріальних цінностей на складі, їх розміщення з урахуванням найбільш 

раціонального використання складських площ, полегшення і прискорення пошуку 

необхідних матеріалів, інвентаря тощо; 

 Забезпечує зберігання складованих товарно-матеріальних цінностей, додержання 

режимів зберігання, веде облік складських операцій; 

 Забезпечує додержання правил оформлення і здавання прибутково-видаткових 

документів, складає встановлену звітність; 

 Стежить за наявністю і справністю протипожежних засобів, станом приміщень, 

обладнання та інвентаря на складі і забезпечує їх своєчасний ремонт; 

 Слідкує за кількістю товарно-матеріальних цінностей на складі згідно встановлених 

норм; 

 Одержує зі складів Західної технічної дирекції і інших підрозділів товарно-матеріальні 

цінності для виробничо-господарської діяльності управління; 

 Організує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з додержанням 

правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки, зберігання і 

своєчасне повернення постачальникам вантажного реквізиту; 

 Бере участь у проведенні інвентаризації товарно-матеріальних цінностей; 

 Виконує встановлені функціональні обов'язки в межах системи управління якістю, 

системи екологічного керування, системи енергетичного менеджменту та системи 

управління безпекою праці 

Необхідні навички та знання: 

 Базова вища, професійно-технічна освіта; 

 Стаж роботи 2 роки; 

 Досвід роботи в SAP (бажано); 

 Комунікабельність, технічна грамотність,  пунктуальність, відповідальність, 

дисциплінованість, вміння швидко оцінити ситуацію і прийняти правильне рішення 
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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; 

 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: Львівська обл., м. Бібрка, вул. Глібовицька, буд.6 

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

