
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Змінний інженер  

газокомпресорної служби ГКС-14 

Машівський ПМ, Кременчуцьке ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Оперативне керівництво зміним персоналом. 

 Організовує проведення періодичних оглядів технологічного обладнання, контролює 

дотримання змінним персоналом графіків та маршрутів обходів, порядку прийому-

передачі зміни; 

 Контролює дотримання установлених технологічних режимів роботи ГПА та 

допоміжного обладнання КС; 

 Виконує оперативний аналіз параметрів роботи основного та допоміжного обладнання 

КС, технологічних трубопроводів КС, шлейфів підключення; 

 Контролює правильне виконання операцій з  пуску, зупинки ГПА, процедури 

виведення в ремонт та з ремонту основного і допоміжного обладнання КС; 

 Керує персоналом КС у випадку інцидентів на обладнанні об’єктів магістральних 

газопроводів; 

 Здійснює допуск до виконання робіт підвищеної небезпеки; 

 Здійснює оперативний контроль роботи ремонтного персоналу та фахівців, які 

виконують діагностичні обстеження на газотранспортному обладнанні; 

 Виконує оперативні переключення в технологічних схемах і схемах 

енергозабезпечення КС; 

 Веде оперативно-технічну документацію з експлуатації обладнання; 

 Веде оперативний контроль за обсягами ВТВ природного газу та інших 

енергоресурсів; 

 Бере участь в комісіях розслідування інцидентів на обладнанні КС та визначення 

причин їх виникнення; 

 Аналізує та контролює використання обсягів ВТВ природного газу та інших 

енергоресурсів; 

Необхідні навички та знання:   

 Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або 

бакалавр) 

 Без вимог до стажу роботи 

Особисті компетенції: 



 Пунктуальність; 

 Відповідальність; 

 Стресова стійкість; 

 Бажання працювати; 

 Вміння швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення. 

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: Полтавська обл., Полтавський район, с.Любимівка, вул. Компресорна 1 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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