
 

 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Մարդկային ռեսուրսների գծով աշխատակից   

ՄԵՆԵՋԵՐ  

ԺԱՄԿԵՏ Մշտական 

ՎԱՅՐ Վայոց ձոր, Ամուլսար 

ԿԱՐԳ  

 

ՆՊԱՏԱԿԸ 
 

Համակարգել, աջակցել և իրականացնել ՄՌ ընդհանուր պարտականությունները՝ կոնկրետ աջակցություն 

ցուցաբերելով ներքին և արտաքին հաճախորդներին: Ժամանակին տրամադրել ճշգրիտ, համապատասպան ՄՌ 

հաշվետվություններ և տեղեկատվություն՝ ղեկավարության և այլ ներքին ու արտաքին հաճախորդների 

պահանջով:  

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Հանդիսանալով վարչարարության ապահովման պաշտոն՝ ՄՌ աշխատակիցն աջակցում է մարդկային 

ռեսուրսերին առնչվող տարբեր պարտականությունների կատարմանը, ինչը ներառում է՝ ՄՌ 

վարչարարություն, կադրերի հավաքագրում, անձնակազմի համալրում, վերապատրաստում և որակավորման 

բարձրացում, կատարողականի գնահատում, աշխատակիցների աջակցություն: 

  

ՄՌ գծով աշխատակիցը կներգրավվի մի շարք գործողություններում, մասնավորապես՝ 

• Վարչարարություն 

• Փաստաթղթերի վերահսկում 

• Աշխատանքի պայմաններ 

• Վճարում 

• Հավաքագրում 

• Զարգացում, կատարողականի վերահսկում, 

• Աշխատողների սոց.փաթեթ 

• Աշխատանքային գործընթացներ 

• Ռազմավարություններ և ընթացակարգեր  

• ՄՌ փաստաթղթերի վերահսկում 

• ՄՌ տեղեկատվական համակարգերի համակարգում և աջակցում  

• Զեկուցում 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

• Աջակցել ՄՌ թիմին ամենօրյա վարչարարական և համակարգման աշխատանքներում՝ կազմելով 

տեղեկանքներ, հրամաններ և բացակայությունը հիմնավորող փաստաթղթեր (գործուղումներ, 

արձակուդրներ, անաշխատունակության թերթիկներ), 

• Յուրաքանչյուր անսվա վերջում Ընկերության բոլոր բաժիններից հավաքել հաստատված 

հաշվեցուցակներ՝ գրանցելով տվյալները ArmSoft համակարգում, 

• Աջակցել Աշխատանքի  բնութագրերի կազման ու /ըստ անհրաժեշտության/ թարգմանության գործում,  



• Աջակցել հավաքագրման գործընթացի համակարգմանը,  

• Համակարգել աշխատակիցների հրահանգավորման և կողմնորոշման ծրագրերը,  

• Իրականացնել աշխատողների և պայմանագրերի հաշվառում և աշխատողներին վերաբերող այլ 

տեսակի հաշվառումներ՝ Ընկերության քաղաքականությամբ և իրավական պահանջներով սահմանված 

կարգով,   

• Հավաքել անհրաժեշտ փաստաթղթեր, կազմել անձնական գործեր և մշտապես թարմացնել հաշվառման 

համակարգերը,  

• Աջակցել ՄՌ քաղաքականության և ընթացակարգերի վերանայմանը, թարմացմանն ու զարգացմանը՝ 

ըստ անհրաժեշտության, 

• Բիզնես վերլուծության բաժնին տրամադրել տեղեկատվություն նոր աշխատողների վերաբերյալ՝ 

անցաքարտեր տրամադրելու նպատակով, 

• Աջակցել աշխատողների սոց.փաթեթներին (առողջության ապահովագրություն, ապահովագրություն 

դժբախտ պատահարներից և այլն), նոր աշխատողների վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրել 

ապահովագրական ընկերություններին, 

• Ապահովել վարչարարական աջակցություն անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետության 

գնահատման նպատակով, 

• Աջակցել դասընթացների կազմակերպմանը, 

• Կատարել ՄՌ բաժնի համար անհրաժեշտ գրասենյակային և գրենական պիտույքների պատվերներ՝ 

մշտապես պահպանելով պատշաճ աշխատանքային  պայմաններ, 

• Ապահովել վարչարարական աջակցություն՝ ըստ անհրաժեշտության կատարելով ՄՌ-ին վերաբերող 

առաջադրանքներ: 

  

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 
• Բարձրագույն կրթություն «Սոցիոլոգիա» մասնագիտությամբ՝ ցանկալի է «ՄՌ կառավարում» 

մասնագիտացմամբ,  

• Առնվազն 3-4 տարվա  մասնագիտական փորձ,  

• ՀՀ աշխատանքային օրենքների և ՄՌ ընթացակարգերի լավ իմացություն,  

• ՄՌ պարտականությունների իմացություն /վարձատրություն և սոց.փաթեթ, հավաքագրում, 

վերապատրաստում և որակավորման բարձրացում և այլն/՝ ՄՌ ամբողջական շրջանակ, 

• Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ և ընկերության բոլոր մակարդակներում հաղորդակցվելու 

հնարավորություններ, 

• Լեզուների իմացություն՝ հայերենի, ռուսերենի և անգլերենի վարժ տիրապետում, 

• Համակարգչային հմտություններ՝ Microsoft office փաթեթի լավ իմացություն, 

• ArmSoft ծրագրի իմացություն (կիրառման 1+ փորձ),  

• Կազմակերպվածություն ու պատասխանատվություն, 

• Մի քանի առաջադրանք միաժամակ կատարելու կարողություն, 

• Նպատասլացություն և նախաձեռնություն, 

• Տարբեր բնույթի պարտականություններ և լիազորություններ ստանձնելու պատրաստակամություն 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 
Հետաքրքրված բոլոր թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրությունն  (ռեզյումեն) ուղարկել հետևյալ 

հասցեով՝hr@lydianinternational.co.uk Նամակի ՛Subject՛ տողում անհրաժեշտ է նշել պաշտոնը: Միայն վերջին փուլ 

անցած (կարճ ցուցակում ընդգրկված) թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 
17-ը նոյեմբերի, 2017թ. 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 
01-ը դեկտեմբերի, 2017թ. 
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