
 
У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція: 

 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5 розряду  

Функціональні обов'язки: 

 Заміна, ремонт і налагодження контрольно-вимірювальних приладів, апаратури і 

обладнання систем обліку витрати газу, вносити в них зміни для покращення роботи; 

 Визначає та усуває несправності в роботі приладів і систем обліку витрати газу на 

закріпленій ділянці; 

 Перевіряє та налагоджує прилади, що застосовуються для обліку витрати газу, фізико-

хімічних вимірювань; 

 Вибирає для вимірювання прилади і методики для їх виконання з необхідною 

точністю; 

 Дотримується вимог заводських інструкцій на прилади і системи обліку витрати газу, 

вимог державних органів стандартизації на прилади і системи вимірювань; 

 Слідкує за станом та справністю взірцевого обладнання, пристроїв та інструменту; 

 Щоденно підвищує свої знання шляхом вивчення електричних і технологічних схем, 

інструкцій на обладнання та прилади; 

 Освоює та впроваджує на виробництві нові системи вимірювання витрати газу, засоби 

збирання, оброблення та відображення витратомірної інформації; 

 Проводить аналізи відмов в роботі обладнання вузлів обліку витрати газу, надає свої 

пропозиції по покращенню його експлуатації, підвищенню точності вимірювання; 

 Дотримується вимог заводських інструкцій на прилади і системи обліку газу, вимог 

державних органів стандартизації на прилади і системи вимірювання; 

 Має знати і виконувати вимоги інструкції з охорони праці за професіями та видами 

робіт, правила поводження з механізмами, устаткуванням та іншими засобами 

виробництва, користується засобами індивідуального захисту, правилами 

внутрішнього трудового розпорядку 

Необхідні навички та знання: 

 Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований 

робітник). Підвищення кваліфікації; 

 Надається перевага кандидатам, які мають досвід роботи, а також мають 

підтверджуючі документи слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики; 

 Надаються переваги кандидатам, які знають будову, принцип роботи, технічні  

характеристики контрольно-вимірювальних приладів і автоматики. Володіють 
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знаннями перевірки, налаштування окремих вузлів, виявлення дефектів приладів 

КВПіА, володіють базовими знаннями ПК; 

 Комунікабельність, відповідальність, прагнення до професійної досконалості, 

стресостійкість, впевненість в собі, готовність до роботи в команді, ініціативність. 

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: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, с. Похівка, урочище 

«У гаю»,1 

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

