
 

 

 
ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

 
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Գործարկման գծով մենեջեր  

ՎԵՐԱԴԱՍԸ Շինարարության գծով տնօրեն 

ԺԱՄԿԵՏԸ 1 տարի 

ՎԱՅՐԸ Ամուլսար, Վայոց Ձոր  

ԿԱՐԳԸ  

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Մշակման հանգույցի գործարկման մենեջերը կստանձնի Ծրագիրը Շինարարության ավարտից հետո մինչև 

«տաք ռեժիմով» գործարկումը։ Գործարկման մենեջերը պատասխանատու է սահմանված բյուջեի 

սահմաններում և ժամկետներում առաջին ոսկու և առաջին հանքանյութի արտադրության համար անհրաժեշտ 

բոլոր գործողությունների պատշաճ կատարման համար։ 

  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
• Կազմել Գործարկման պլան՝ համագործակցելով Շինարարության գծով մենեջերի և Ծրագրի 

տնօրենի հետ   

• Հավաքագրել և ստեղծել տեխնոլոգիական գործընթացի մասնագետների, մեխանիկների, 

սարքավորումների հետ աշխատող մասնագետների/էլեկտրիկների թիմ՝ օգտվելով 

Կապալառուների, Ծրագրի թիմի և Մշակման հանգույցի /տեխսպասարկում և մշակման 

գործընթաց/ և անհրաժեշտության դեպքում արտաքին աղբյուրներից 

• Մշակել գործարկման համար հատուկ տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգեր 

Ապահովել տեխնիկական անվտանգության չափանիշների շարունակական կատարումը 

գործարկման ընթացքում  

• Համագործակցել Շինարարության մենեջերի և Ծրագրի տնօրենի հետ ընթացիկ 

աշխատանքների պլանավորման հարցում։ Ամենօրյա կտրվածքով համակարգել հիմնական 

կապալառուների աշխատանքները  

• Կառավարել ընթացիկ գործարկման աշխատանքները՝ նախագործարկման և 

ստուգաթերթիկով  ստուգումից մինչև «տաք» գործարկում։ Կառավարել ավարտված 

հատվածները Պատվիրատուի մշակման թիմին փոխանցելու գործընթացը    

• Համաձայնեցնել վերջնական մատակարարման պլանը Ծրագրի թիմի հետ։ Համակարգել 

համաձայնեցված այցելությունները և տրամադրել թարմ ինֆորմացիա բոլոր 

մատակարարներին, այդ թվում՝ գործարկման համար անհրաժեշտ տեղադրման ընթացքի, 

խնդիրների և պահանջների մասով 

• Կառավարել տեղամասի գործարկման թիմի աշխատանքները, այդ թվում՝ տարբեր 

պարտականությունների փոխանցումը անձնակազմին 

• Շաբաթական կտրվածքով զեկուցել  Ծրագրի տնօրենին և Շինարարության մենեջերին 

աշխատանքների ընթացքի մասին 

• Կառավարել գործարկման փաստաթղթերի (C1, C2, C3 ձևաչափեր) պատրաստման և 

թողարկման գործընթացը 

• Կառավարել փաստաթղթերը պատվիրատուին հանձնելու գործընթացը  

• Աջակցել «Տաք ռեժիմով» գործարկման թիմին /տեխնոլոգիական թիմին/ հանգույցի հզորացման 

և օպտիմալացման հարցում 



 
• Սերտորեն համագործակցել համապատասխան ղեկավար մարմինների հետ ծրագրի ներուժի 

ավելացման հարցում։ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ   

• Առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ Ծրագրի ինժեներական ապահովման 

բնագավառում, այդ թվում՝ ոսկու կամ գունավոր մետաղների  ֆաբրիկայի գործարկման 

ոլորտում, որից 5 տարին՝ որպես գործարկման գծով մենեջեր  

• Ձմեռային /խիստ/ պայմաններում աշխատելու փորձը կհամարվի զգալի առավելություն 

• Մետալուրգիայի կամ հարակից ոլորտում բարձրագույն կրթություն 

• Անգլերենի վարժ իմացությունը պարտադիր է։ Ռուսերենի իմացությունը ցանկալի է: Հայերենի 

իմացությունը ցանկալի է, բայց պարտադիր պայման չէ։ 

• Ընտրված թեկնածուն պետք է ունենա բավարար փորձ հետևյալ ոլորտներում՝ 

o Թիմի ստեղծում և կառուցում  

o Կապալառուների կառավարում և համակարգում 

o Մանրացման և փոխադրման համակարգեր  

o DCS/Ավտոմատացում 

o Փաստաթղթերի կառավարում 
• Ընտրված թեկնածում պետք է ունենա ոսկու կամ ոչ թանկարժեք մետաղների մշակման 

հանգույցների գործարկման հաջողված փորձ 

• Անգլերենի վարժ տիրապետում 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Բոլոր շահագրգիռ թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները 

hr@lydianinternational.co.uk հասցեին: Անհրաժեշտ է նշել հայցվող պաշտոնի անվանումը 

հաղորդագրության թեմա տողում: Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրության փուլն անցած 

թեկնածուները: 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

17 հոկտեմբերի 2017 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

31 հոկտեմբերի 2017թ․ 
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