
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування  

5 розряду дільниця служби енерговодопостачання 

Херсонський ПМ, Запорізьке ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і центрує 

високовольтні електричні машини і електроапарати різних типів і систем з 

напругою до 15 кВ.  

 Налагоджує схеми і усуває дефекти у складних пристроях засобів захисту та 

приладах автоматики і телемеханіки. 

 Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки з особливо складними 

схемами вмикання електроустаткування та схем машин і агрегатів, зв’язаних у 

поточну лінію. 

 Здійснює монтаж, демонтаж і ремонт кабельної мережі напругою понад 1 кВ, з 

монтажем увідних пристроїв і з’єднувальних муфт. 

 Проводить монтаж, ремонт, налагодження та обслуговування пристроїв 

автоматичного регулювання режимів роботи систем диспетчерського 

автоматизованого керування, зварювального устаткування з електронними схемами 

керування, агрегатів електроустаткування і верстатів. 

 Ремонтує складне електроустаткування унікальних автоматів максимального 

струму і автоматичних стрічок. 

 Проводить балансування роторів електричних машин, виявляє та усуває вібрацію. 

 Виконує роботи по монтажу і обслуговуванню, регулюванню та ремонту 

електроустаткування, пристроїв контролю, засобів автоматики. 

 Виконує особливо складні роботи по ремонту засобів ЕХЗ та електроустановок. 

 Готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію. 

 Виконує інші завдання і обов’язки в межах своєї компетенції. 

Необхідні навички та знання:   

 Вища або професійно-технічну освіту (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). 

Підвищення кваліфікації.  

 Стаж роботи за професією 4 розряду не менше 1 року. 

 Повинен мати допуск ІV групи з електробезпеки до та понад 1000 В. 

Особисті компетенції: 



• Наполегливість, працелюбність, добросовісність, розвинені комунікативні навички, 

вміння працювати в команді, швидко оцінювати ситуацію, стресостійкість. 
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: м. Херсон, Бериславське шосе, 15 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

nefyodova-vv@tsoua.com
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