
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Інженер  

компресорної станції КС 37-Б 

Барський ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 

 Забезпечує:  

- надійне електропостачання об’єкта , що обслуговує компресорна станція КС-37Б; 

- надійну та технічно грамотну,  безперебійну і безпечну експлуатацію електричних мереж 

та обладнання, належний їх технічний стан;  

- правильну організацію і безпечне ведення робіт, безпечну експлуатацію, технічне 

обслуговування і ремонт устаткування, механізмів, інструменту і засобів захисту, а також 

утримання робочих місць у належному стані; 

- організацію і проведення виконання прогами ремонтів і технічного обслуговування, 

профілактичних оглядів, випробовувань, наладок обладнання і мереж в повній 

відповідності до правил технічної експлуатації і безпеки; 

- систематичне ведення технічної документації по обладнанню та системам, що 

експлуатуються; 

- вимоги пожежної безпеки та промислової санітарії; 

- дотримання працівниками трудової і виробничої дисципліни, правил і інструкцій з 

безпечного ведення робіт, забезпечує  застосування безпечних методів праці. 

- раціональні витрати енергоресурсів і виконання заходів з їх економії на підвідомчих 

об’єктах та контролю за їх використанням.  

- своєчасне складання та надання керівництву місячних квартальних та іншої обов’язкової 

звітності. 

- правильне та своєчасне проведення технічного обслуговування, капітальних та планово 

попереджувальних ремонтів енергетичного обладнання, установок і комунікацій; 

- відповідність обладнання технологічним вимогам з експлуатації та технології проведення 

окремих видів робіт і вимогам з охорони праці, пожежної та екологічної безпеки; 

- раціональне використання і збереження матеріальних цінностей, які знаходяться у його 

розпорядженні; 

- виконання приписів органів державного нагляду, представників відомчого нагляду, 

розпорядження та вказівки керівництва управління. 

 



 Має знати: 

- технологічні процеси електропостачання, електричні схеми; 

- основи трудового законодавства та правила внутрішнього трудового розпорядку, кодекс 

корпоративної етики; 

- правила пожежної безпеки; 

- правила будови, технічної та безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 

електрообладнання спеціальних установок; 

- правила улаштування електроустановок; 

- правила охорони праці підчас робіт на висоті; 

- правила експлуатації електрозахисних засобів; 

- правила безпечної роботи з інструментом та пристроями; 

- порядок надання домедичної допомоги особам при невідкладних ситуаціях. 

Необхідні навички та знання:   

 Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення 

кваліфікації 

 Без вимог стажу для магістра, для спеціаліста  1рік 

 Вміти використовуватися в роботі КАСК, SAP, TSO Megapolis.  

 Складати технічну документацію,  

 Впевнене володіння ПК, MS Office 
Особисті компетенції: 

• Пунктуальність; 

• Відповідальність; 

• Вихованість; 

• 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: Вінницька обл., Барське ОТГ, Митківська сільська рада, 

долина"Ільницького О.О.", урочище 1 Б 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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