
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Приладист 4 розряду Дільниці газовимірювань та метрології  

Решетилівський ПМ Сумське ЛВУМГ 

 

Функціональні обов'язки: 

 Забезпечує надійність та якість експлуатації засобів вимірювальної техніки, які 

використовуються для визначення кількості природного газу на ГВС 

Решетилівка. 

 Виконує технічне обслуговування, ремонт, налагодження, регулювання, 

калібрування, монтаж засобів вимірювання, контролю та керування середньої 

складності. 

 Перевіряє роботоздатність та виконує ремонтно-налагоджувальні роботи систем 

та підсистем автоматики. 

 Установлює та користується, в межах компетентності та відповідальності, 

програмно-технічними засобами автоматизації. 

 Визначає несправності обладнання в цілому та окремих складових частин. 

 Проводить монтаж, підключення та налагодження допоміжних систем та засобів 

автоматизації. 

 Виконує демонтаж, монтаж, підключення складових частин систем 

автоматичного керування ГПА (датчики, перетворювачі, клапани, імпульсні 

лінії і т.п.) і інші подібні роботи високого ступеня складності. 

Необхідні навички та знання: 

 Професійно-технічна освіта. 

 Досвід роботи з засобами вимірювальної техніки від 3 років, технічна 

грамотність. 

 Вміння організовувати виробничий процес, взаємодіяти з іншими 

співробітникам. 

 Вміння працювати в умовах багатозадачності. 

 Відповідальність, відкритість, комунікабельність, оперативність у прийнятті 

рішень. 
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Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики. 

 Участь в проектах державного та міжнародного значення. 

 Можливість горизонтального та вертикального росту. 

 Медичний супровід. 

 Офіційний дохід. 

 Додаткові дні відпустки (крім основних 24 днів). 

 Корпоративний відпочинок та командні спортивні заходи (марафони, гонки, 

туристичні поїздки, в тому числі для дітей). 

 Робоче місце – Полтавська область, Полтавський район, територія 

Решетилівської міської ради за межами населених пунктів, автодорога Дніпро – 

Царичанка - Кобеляки – Решетилівка на 159 км.+ 965 м. автодороги Р-52. 

 
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: 

dovbysh-om@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:dovbysh-om@tsoua.com

