
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  

5 розряду дільниця служби енерговодопостачання, 

Гайсинський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Проводить роботи по монтажу i обслуговуванню, регулюванню та ремонту 

електоустаткування, пристроїв контролю, засобiв автоматики, наладка 

електроустановок із складними схемами комутацiї. 

 Налагоджує, ремонтує і регулює відповідальні, особливо складні, експериментальні 

схеми технологічного устаткування, складні електричні схеми автоматичних ліній, 

а також відповідальні і експериментальні електричні машини, електроапарати. 

 Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і центрує 

високовольтні електричні машини і електроапарати різних типів і систем з 

напругою до 15 кВ. 

 Проводить монтаж, ремонт, налагодження та обслуговування зварювального 

устаткування  з електронними схемами керування. 

 Ремонт, налагоджування схем приладiв електронної системи, електронних реле. 

 Перевiрка, ремонт та налагоджування складних електричних схем з застосуванням 

електронних елементiв. 

 Проводить ремонт кінематичних схем вимикачів 0,4 кВ, 2500 А та їх приводів. 

 Вiдшукування пошкоджень в кабельних лiнiях до 15 кВ, здiйснювати прокол 

кабеля. 

 Здійснює комплексні випробування електродвигунів, електроапаратів, 

трансформаторів різної потужності після капітального ремонту. 

 Розбирає, здійснює капітальний ремонт електродвигунів вибухонебезпечного 

виконання потужністю до 50 кВт. 

 Проводить ремонт, налагоджування електоустаткування вантажопiд'йомних кранiв, 

токарних, фрезерувальних верстатiв. 

 Готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію  

 Виконує оперативні перемикання в електромережах розподільчих пристроях КС 

для ремонту трансформаторів, вимикачів роз'єднувачів і приводів до них з 

розбиранням конструктивних елементів. Виконання всіх ремонтів з вимиканням 

напруги.  

 Технічне обслуговування акумуляторних батарей, зарядних агрегатiв, iнвенторів i 

пiдтримання режимiв роботи акумуляторних батарей у вiдповiдностi до iнструкцiї 

по експлуатацiї. 



 Проводить ремонт, регулювання, налагоджування електоустаткування 

турбогенераторiв типу "SOLAR». 

 Керує електромонтерами з ремонту та обслуговування електроустаткування нижчої 

кваліфікації. 

Необхідні навички та знання:   

 Професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації.  

 Стаж роботи електромонтером з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 

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

електроустаткування», група з електробезпеки IV 

 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   
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