
 
 

У ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита позиція:   
   

Змінний інженер ІІ категорії 

Газокомпресорної служби ГКС -36 

Іллінецький ПМ, Золотоніське ЛВУМГ 
 

Функціональні обов'язки:   

 Забезпечує:  

- керівництво вахтовим персоналом КС; 

- забезпечення безперебійної роботи обладнання;  

- дотримання підлеглим персоналом норм ОП, безпечних умов праці, безпеку 

проведення вогневих і газонебезпечних робіт на об′єктах КС, виконання правил 

і норм охорони навколишнього середовища; 

- дотримання вахтовим персоналом оптимального технологічного режиму роботи 

КС для економії та раціонального використання паливно-енергетичних 

ресурсів; 

- роботу обладнання та ведення документації; 

- надання підлеглим персоналом негайної першої допомоги потерпілому від НВ 

та повідомлення про НВ; 

- виконання затвердженого плану; 

- виконання Правил пожежної безпеки; 

- підтримання в постійному працездатному стані систем для оповіщення, 

сигналізації, а також захисту від аварій та пожеж; 

- повноту і правильність виконання підлеглим персоналом та особисто 

підготовчих перед проведенням газонебезпечних і вогневих робіт за нарядами 

та планами організації робіт; 

- проведення пусків, зупинок технологічного обладнання по команді , а також 

виведення в резерв, ремонт (або навпаки) технологічного обладнання; 

- використання КАСК Товариства під час виконання своїх посадових обов′язків; 

- контроль за станом виробничих приміщень; 

- веде діловодство відповідно до вимог діючих нормативно-методичних 

документів та інструкцій з діловодства; 

 Виконує інші завдання та обов′язки в межах своєї компетенції. 

Необхідні навички та знання:   

 Повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр) 

та підвищення кваліфікації:  



 Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією 

змінного інженера - не менше 2 років.   

 Будова та принцип дії основного та допоміжного обладнання  КС,   робочі характеристики 

та параметри роботи 

 Знати правила технічної експлуатації обладнання КС. 

 Технологію транспортування газу, технологічні режими роботи та правила улаштування 

електроустановок; 

 Мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІІ. 

 Вміти користовуватися в роботі КАСК, SAP, TSO Megapolis. 

Особисті компетенції: 
• Пунктуальність; 

• Відповідальність; 

• Вихованість; 

• Бажання працювати; 

• Вміння швидко і адекватно оцінювати ситуацію та приймати відповідні рішення. 

Ми пропонуємо:   

 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: Вінницька  обл., Вінницький р-н, с. Тягун 

 

Надсилайте резюме із мотиваційним листом на адресу: 

lukyanovich-np@tsoua.com   
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