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Що шукаю?
− Роботу на керівній посаді провідного інженера-енергетика, головного
енергетика, керівника проекту, керівника відділу тощо.
− Особливе зацікавлення в галузях енергозбереження і новітніх технологій,
відновлювальна енергетика.
Знання:
− виготовлення, налагодження, запуск в експлуатацію електротехнічного та
електрощитового обладнання;
− контроль за монтажно-налагоджувальними роботами та приймання запуску в
експлуатацію електроустановок;
− взаємодія з підрядними організаціями (проектні, постачальні, монтажні);
− контроль режимів робота електрообладнання;
− організація проведення та контроль за технічним обслуговуванням і ремонтом
електрообладнання;
− участь в розробці планів-графіків профілактичних робіт енергообладнання;
− участь в розробці та погодження проектної документації, технічних завдань;
− підготовка заявок на придбання енергетичного обладнання, матеріалів та
запасних частин, проведення технічних обслуговувань і ремонтів;
− договірна робота;
− пошук і вибір обладнання під потреби підприємства згідно технологічних вимог;
− знання методичних, керівних, нормативних документів, інструкцій, норм і
правил.
Досвід роботи:
Професійний Електрик-фрілансер
Консультування та надання послуг за напрямками:
Виготовлення електрощитового обладнання
− Проектування.
− Підбір комплектуючих.
− Інсталяція і консолідація необхідного обладнання в готовому виробі.
− Консультації
Електроаудит
− Огляд мережі і обладнання.
− Виміри.
− Аналіз.
− Заходи, щодо покращення надійності мережі і зменшення споживання
електроенергії.
− Консультації.
Електроконсалтинг
− Перелік заходів, щодо усунення недоліків в електричних мережах замовника.
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− Порівняльний аналіз потрібного обладнання на основі даних різних виробників і
постачальників.
− Методи модернізації і послідовність оновлення обладнання замовника.
− Впровадження електроощадних елементів мережі.
− Обґрунтування необхідних змін і оновлень в електричних мережах замовника.
Компенсація реактивної електроенергії
Розробка та перевірка договорів на спільне використання електричних мереж, на
технічне забезпечення електричних мереж, на постачання електричної енергії тощо.
Послуги з контролю споживання електроенергії, фіксації показників, подачі звітності в
електропостачальні організації.
Підбір і закупівля будь-якого електрообладнання (від оболонок і автоматичних
вимикачів до готових електрощитових виробів, від освітлювальної арматури до
генераторів електроенергії і стабілізаторів напруги тощо). Замовнику подається,
згідно його вимог, на вибір кілька варіантів цін і пропозицій від різних виробників і
постачальників.
Січень 1998 – до сьогодні
ПП «Галенерго»
Інженер-енергетик (виробничо-технічний відділ (нагляд за роботами з організації
електропостачання об’єктів; виготовлення електрощитового обладнання;
виготовлення, погодження і здача супровідної документації – 0,4 – 35 кВ)).
Червень 2015 – Вересень 2015
ПрАТ «МТС УКРАЇНА»
Інженер-енергетик (електровідновлювальні та електромонтажні роботи, роботи з
підрядними і електропостачальними організаціями), інженер з договірної роботи
(створення і укладання договорів з контрагентами, повний супровід і оформлення).
Серпень 2004 – Березень 2015
ТзОВ «Робітня»
Інженер-електрик (проектувальні, електромонтажні, інсталяційні,
пусконалагоджувальні роботи).
Червень 2001 – Серпень 2004
Освіта:
НУ «Львівська політехніка», Інститут енергетики і систем керування, Магістр
електротехніки, спеціальність – електричні системи та мережі.
1997-2003
СШ №91
1989-1997
ВШ №26
1987-1989
Інше:
Група електробезпеки – V; Посвідчення водія – категорія В; Закордонний паспорт;
Мови – українська (рідна), російська (вільно), польська (початковий рівень),
англійська (початковий рівень). Вмію користуватись програмами Microsoft Office
(Word, Excel, Visio), SAP, IBM Lotus Notes, за короткі терміни освоюю будь-які
програмні пакети.
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