
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

Слюсар - сантехнік 4 розряду 

Функціональні обов'язки: 

 Розбирати та здійснювати малий ремонт, проводити складання, налагодження та регулювання 

насосів різних типів і систем; 

 Ремонтувати запірну арматуру, засувки, крани, вентилі, притирання робочих поверхонь; 

 Монтувати і ремонтувати трубопровідні системи водопостачання, опалення та каналізації із 

сталевих і полімерних труб; 

 Проводити ремонт вентиляторів загально-обмінної вентиляції та повітропроводів; 

 Обслуговувати обладнання для підготовки води; 

 Гнути труби, нарізати різьби вручну; 

 Ремонтувати  запірну арматуру, клапана, трубопроводи; 

 Випробовувати запірну арматуру та трубопроводи після монтажу; 

 Монтувати насоси різних типів та призначення; 

 Проводити технічне обслуговування котлів утилізаторів; 

 Виконувати роботи з використанням ручного електроінструменту; 

 Монтаж лічильників води; 

 Проводити технічний огляд колодязів згідно графіку; 

 Виконувати інші завдання та обов’язки в межах своєї компетенції 

Необхідні навички та знання: 

 Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації; 

 Досвід роботи за професією слюсаря-сантехніка 3 розряду не менше 1 року; 

 Відповідальність, пунктуальність, ініціативність, оперативність у вирішенні проблем, 

Висока працездатність, наполегливість 

 

Повинен знати: 
 Технологію зварювальних робіт; 

 Методи надання першої медичної допомоги; 

Що ми пропонуємо: 

 Робота в одній з найцікавіших та престижних галузей енергетики; 

 Участь в проєктах державного та міжнародного значення; 

 Можливість горизонтального та вертикального росту; 
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 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 область, 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

