Додаток № 1 до наказу
від 01.07.2022 № б/н
Посада

Агент з митного оформлення
Акумуляторник
Аналітик з інвестицій
Вальцювальник
Вантажник (з вивезення нечистот та сміття)
Водій автотранспортних засобів (легкового "тайота Camry", легкового REXTON)
Водій автотранспортних засобів (мікроавтобуса hyundain -1L-5,085; мікроавтобуса ГАЗ-32213, L5,54м)
Водій автотранспортних засобів (самохідний візок "ШЕЕРЛЕ" г / п 214т)
Водій автотранспортних засобів (сед.тягача КАМАЗ; вантажного МАЗ; тягача КРАЗ, спец.автокран
КС-3562
Водій автотранспортних засобів (спеціальн.лесовоза г / п 7т)
Водій електро- та автовізка
Водій навантажувача
Газорізальник
Головний будівельник суден
Головний бухгалтер
Головний енергетик
Головний зварник
Головний механік
Головний спеціаліст (з казначейських операцій)
Головний спеціаліст( з техології зварки)
Головний технолог
Головний фахівець з економічної безпеки
Дефектоскопіст рентгено-, гаммаграфування
Директор
Директор з безпеки
Директор з охорони праці, промислової безпеки та екології
Диспетчер
Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
Електрозварник ручного зварювання
Електромонтажник судновий
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (компресорної №№1,2
углекислотной стан
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (кранового)
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування (черговий)
Заступник головного будівельника суден
Заступник головного бухгалтера
Заступник головного технолога
Заступник директора з маркетингу (з судоремонту та модернізації)
Заступник директора з маркетингу (з машинобудування та металообробки)
Заступник керівника департаменту
Заступник начальника департаменту бюджетування
Заступник начальника караулу-оператор інформаційно-комунікаційних мереж (моніторингу
відеоспостереж)
Заступник начальника цеху
Згинальник судновий
Інженер
Інженер з налагодження й випробувань 2 категорії
Інженер з підготовки виробництва
Інженер з технічного нагляду
Інженер-лаборант
Інженер-технолог 1 категорії
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Інженер-технолог 3 категорії
Інспектор з кадрів
Керівник департаменту
Керівник канцелярії
Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
Комірник
Комірник (з прибиранням приміщень)
Комплектувальник
Консультант (з питань експлуатації основних фондів)
Корпоративний секретар
Кравець
Лаборант електромеханічних випробувань та вимірювань
Майстер
Майстер вантажного району
Майстер виробничої дільниці 1 групи
Майстер виробничої дільниці 2 групи
Майстер контрольний
Маляр
Матрос
Машиніст компресорних установок
Машиніст крана (кранівник) КАТО г/п 50т.
Машиніст крана (кранівник) мостового
Машиніст крана (кранівник) мостового(в корпусі цеху)
Машиніст крана (кранівник) портального
Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах
Машиніст насосних установок (питних вод)
Машиніст тепловоза (локомотива)
Менеджер
Менеджер з маркетингу
Менеджер з персоналу
Менеджер з постачання
Менеджер із збуту
Менеджер суден
Механік-енергетик
Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування (з рем та обслуг газорозда-них постів
газопров)
Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування (на судах)
Налагоджувальник КИПіА
Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування
Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування (газорезательного)
Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
Начальник бюро добудовних робіт
Начальник бюро (з обліку та підготовці виробництва)
Начальник бюро з технічної експертизи та супроводу будівництва суден
Начальник бюро закупівель
Начальник бюро оснащення і підготовки виробництва
Начальник бюро по механомонтажним і трубомедніцкім роботам
Начальник бюро розробки плазово-технологічної документації
Начальник відділу
Начальник відділу економічної безпеки
Начальник відділу мотивації та оцінки персоналу
Начальник відділу охорони ХВ
Начальник відділу технічного контролю
Начальник господарського відділу
Начальник корпусного бюро
Начальник планово-диспетчерського відділу
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Начальник центральної лабораторії
Начальник цеху
Оператор котельні
Охоронник 3-го розряду
Перевіряльник судновий
Перекладач
Підсобний робітник (з прибирання сан.гігієн.,виробничих,службових приміщень та санвузлів)
Прибиральник службових приміщень
Провідний економіст
Провідний економіст (збут і реалізація)
Провідний економіст з матеріально-технічного забезпечення
Провідний інженер - енергетик
Провідний інженер з мотивації та оцінки персоналу
Провідний інженер з налагодження й випробувань
Провідний інженер з охорони праці
Провідний інженер з охорони праці та пожежної безпеки
Провідний інженер з охорони праці та пожежної безпеки- начальник штабу ЦО
Провідний інженер із зварювання
Провідний інженер-конструктор
Провідний інженер-технолог
Провідний менеджер
Провідний фахівець з економічної безпеки
Провідний юрисконсульт
Розподілювач робіт
Складальник корпусів металевих суден
Складальник-добудовник судновий
Складач поїздів
Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування(природного газу)
Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування(природного газу)(черговий)
Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин
Слюсар з ремонту та обслуговування перевантажувальних машин(черговий)
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання
Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання (черговий)
Слюсар із складання металевих конструкцій
Слюсар-монтажник судновий
Слюсар-ремонтник
Слюсар-ремонтник (з ремонту, обслуговування та монтажу суднового поїзда)
Слюсар-ремонтник (черговий)
Старший будівельник суден
Старший майстер контрольний
Столяр
Стропальник
Сушильник шліфзерна, шліфпорошків та шихтових матеріалів
Тальман
Технік-технолог
Токар
Токар-карусельник
Трубопровідник судновий
Фахівець з публічних закупівель
Фельдшер
Фрезерувальник
Чистильник металу, відливок, виробів та деталей
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