
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Інженер відділу підтримки користувачів ІТ сервісів 

Функціональні обов'язки: 

 забезпечення віддаленої технічної підтримки користувачів  ІТ сервісів; 

 надання консультативної допомоги фахівцям ІТ другої лінії підтримки 

користувачів структурних підрозділів Товариства; 

 ведення обліку ліцензій програмного забезпечення, що встановлене на 

персональних комп’ютерах користувачів; 

 віддалене встановлення і вирішення проблем з ПЗ на ПК користувачів 

Товариства; 

 робота з обліковими записами користувачів і комп`ютерів в службі 

каталогів Active Directory; 

 прийом звернень користувачів та зафіксованих запитів/інцидентів, пошуки 

можливих рішень або маршрутизація заявок на інші групи підтримки 

користувачів;  

 надання  і керування правами доступу користувачів до ІТ-сервісів; 

 розробка інструкцій користувачів ІТ-сервісів; 

 супроводження і наповнення бази знань для спеціалістів ІТ і користувачів; 

 створення поштових скриньок і груп розсилок на сервері MS Exchange по 

запитами користувачів. 

 

Необхідні навички та знання: 

 Вища освіта відповідного напрямку підготовки. 

 Досвід роботи на аналогічних посадах не менше 2-х років. 

 Знає та застосовує у діяльності: 

- Сучасні операційні системи та пакети прикладного програмного забезпечення, навички 

налаштування ОС і ПЗ; 

- Базові мережеві технології, WAN, LAN, модель OSI; 
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     - Базові принципи роботи в Active Directory; 

     - Базові знання ITIL (Incident Management); 

     - Основи роботи з Microsoft Exchange Server на рівні підтримки користувачів; 

     - Адміністрування за допомогою Windows Power Shell; 

     - Навички налаштування мережевого з'єднання, з'єднання до мережі Internet, Wi-Fi, VPN, 

RDP з'єднання в системах Windows, популярних поштових клієнтів (MS Outlook) та браузерів; 

     - Знання англійської мови (технічну мову ІТ сфери на рівні не нижче Pre-Intermediate). 

 Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики. 

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення. 

 Можливість горизонтального та вертикального росту. 

 Медичний супровід: штатний лікар та медичне страхування. 

 Офіційний дохід. 

 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). 

 Вакансія тимчасова на період відсутності основного працівника 

(мобілізація). 

 

Підтримуємо політику різноманітності та інклюзивності: керуємось 

принципом рівності прав і можливостей для всіх кандидатів та створюємо робоче 

середовище, в якому враховані відмінності кожного працівника. 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

krasnoshapka-mm@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

