
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Диспетчер з транспортування газу 

лінійна виробничо-диспетчерська служба, 

Краматорський ПМ, Краматорське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Завдання та обов'язки: 

- оперативне керування роботою газотранспортної системи, а також контроль 

її технологічних параметрів; збір та обробка оперативно-технічної 

інформації; 

- організовувати збір та виїзд аварійно-відновлювальних бригад, здійснювати 

оперативно-диспетчерське керування локалізацією і ліквідацією аварій;     

- здійснювати оперативно-диспетчерський контроль за виконанням вогневих 

та газонебезпечних робіт з внесенням запису до журнал; 

- здійснювати оперативний контроль за своєчасним виходом на зв’язок 

операторів газорозподільних станцій, операторів технологічних установок, 

обхідників лінійних та ремонтних бригад які виконують ремонтні роботи на 

об’єктах ЛВУМГ; 

- контролювати дотримання установлених технологічних режимів роботи 

газоперекачувальних агрегатів (ГПА) та допоміжного обладнання КС; 

- контролювати суворе дотримання безпечних прийомів праці у відповідності 

з інструкціями з охорони праці при проведенні робіт на МГ, КС, ГРС; 

- забезпечувати безперебійну подачу газу споживачам у відповідності із 

встановленим планом і режимом споживачів; 

- здійснювати оперативний облік кількості газу який подається споживачам, 

надавати оперативну інформацію про роботу магістральних газопроводів, 

КС, ГРС змінному диспетчеру ВДС Товариства; 

- при порушенні режиму роботи КС, ГРС і магістральних газопроводів 

негайно сповістити про подію керівництво ЛВУМГ і ВТС і, сумісно з ними, 

прийняти участь у оперативному керівництві ходом ліквідації порушень і 

відновленні нормального режиму роботи магістральних газопроводів і 

об'єктів на них. 

Необхідні навички та знання:   

 Вища освіта відповідного напрямку підготовки 

 Бажано мати досвід роботи за напрямком 



 Впевнений користувач ПК, знання ОС Windows (Word, Excel)  

 Навички роботи в програмному продукті Комплексної автоматизованої системи керування 

(КАСК) на основі засобу SAP TRP, що використовується в Товаристві  

 Правила користування технічними засобами оброблення документів, основи етики. 

Особисті компетенції: 

 Навички роботи з персоналом, вміння знайти оптимальні рішення при виконанні завдань 

 Комунікабельність, відповідальність, цілеспрямованість, стресостійкість, впевненість в 

собі 

 Розуміння проблем і аргументів інших працівників. 

 Бажання постійно навчатись та підвищувати свій професійний рівень 

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;   

   

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: 84323, Донецька область, Краматорське ЛВУМГ, м. Краматорськ, вул. 

Паркова, 70 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

nefyodova-vv@tsoua.com
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