
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Приладист 5 розряду 

Функціональні обов'язки: 

 Проводить обслуговування та налагодження приладів засобів автоматики і 

телемеханіки, які змонтовані на об’єктах Бердичівського ЛВУМГ та обслуговуються 

службою А, КВП, Т і АСУ; 

 Впроваджує нові системи автоматики, телемеханіки, сигналізації; 

 Виконує в лабораторних умовах аналізи показань приладів, датчиків та інших 

засобів вимірювальної техніки, проводить по розпорядженню керівництва складні 

виміри і випробування; 

 Складає дефектні відомості для поточного ремонту приладів КВП і сумісно з 

начальником служби А, КВП, Т і АСУ приймає їх з ремонту і перевіряє готовність 

приладів до роботи; 

 Забезпечує правильність роботи приладів і обладнання вимірювання та реєстрації, 

систем збирання, оброблення та відображення інформації; 

 В лабораторних умовах проводить ремонт окремих вузлів приладів автоматики; 

 Визначає і усуває несправності в роботі приладів систем автоматики, систем 

збирання, оброблення та відображення інформації; 

 Вибирає для вимірів прилади і методики вимірів для виконання їх з необхідною 

точністю; 

 Готує прилади до державних повірок та періодичних перевірок; 

 Проводить ревізії та заміни пристроїв засобів автоматики та телемеханіки; 

 Проводить ревізії та технічне обслуговування складових частин систем автоматики, 

телемеханіки та сигналізації; 

 Проводить регламентні роботи в системах автоматики, телемеханіки, що 

встановлені на об’єктах Управління; 

 Проводить калібровки приладів вимірювання тиску, перепаду тиску, температури; 

 Виконує монтаж і налагодження приладів засобів автоматики, вносить в них 

необхідні зміни для покращення роботи; 

 Виконує слюсарні роботи в майстерні служби А, КВП, Т і АСУ, в тому числі з 

використанням свердлильного, заточувального верстатів та електроінструментів; 

 Обслуговує обладнання у вибухонебезпечному виконанні; 

 Виконує інші завдання та обов’язки в межах своєї компетенції 
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Необхідні навички та знання: 

 Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований 

робітник), підвищення кваліфікації; 

 Стаж роботи за професією приладиста 4 розряду не менше 1 року; 

 Група з електробезпеки до 1000 В не нижче ІІІ; 

 Працьовитість, відповідальність, комунікабельність, ініціативність, оперативність у 

вирішенні проблем 

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; 

 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: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Білопільська, 100 

Надсилайте резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати на: 

kozak-to@tsoua.com 

Бажаєте стати частиною енергетичної команди 

та зробити свій внесок у розбудову країни? 

mailto:melnyk-ke@tsoua.com

