
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  

4 розряду дільниця служби енерговодопостачання, 

Гайсинський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Забезпечує надійну та безперебійну роботу закріпленого енергетичного обладнання 

і споруд. 

 Розбирає, здійснює ремонт електроустаткування будь-якого призначення, всіх 

типів і габаритів під керівництвом інженера ЕВП. 

 Регулює та перевіряє апаратуру і прилади електроприводів після ремонту. 

 Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами 

вмикання. 

 Виконує роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних 

електропідстанціях, повітряних та кабельних лініях електропередач з повним їх 

вимиканням від напруги. 

 Виконує оперативні перемикання в електромережі з ревізією трансформаторів, 

вимикачів, роз’єднувачів і приводів до них з розбиранням конструктивних 

елементів. 

 Обслуговує електродвигуни, силові щити. 

 Виконує технічне обслуговування всіх енергосистем компресорної станції.  

 Здійснює монтаж і ремонт кабельної мережі з монтажем увідних пристроїв.  

 Виконує технічне обслуговування, ремонт, монтаж, демонтаж повітряних та 

кабельних ліній електропередач. 

 Визначає місце пошкодження кабелів, вимірює опори контурів заземлення.  

 Виконує технічне обслуговування, ремонт, ревізію вибухозахищеного 

електрообладнання. 

 Виконує роботи по розчищенню траси повітряних ліній електропередач від дерев 

та порослі. 

 Готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію.  

 Дотримується вимог технологічного процесу, методів і прийомів безпечного 

ведення робіт. 

 Виконує вимоги НПАОП, інструкцій з охорони праці за професією та видами робіт, 

які він виконує, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та 

іншими засобами виробництва, користування ЗІЗ та ЗКЗ. 

Необхідні навички та знання:   



 Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації.  

 Стаж роботи електромонтером з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 

розряду не менше 1 року. 
 Посвідчення за професією «електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування», група з електробезпеки IІІ 

 Пожежонебезпека 

 Робота на обладнанні підвищеної небезпеки 

Особисті компетенції: 

 Комунікабельність; 

 Відповідальність; 

 Ініціативність; 

 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;   

   

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: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Носівці, вул. Ставкова, 20 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   

   
  2  

 


