
 
 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ՊԱՇՏՈՆԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Մարդատար մեքենաների ավտոէլեկտրիկ  

ՎԵՐԱԴԱՍԻ 

ՊԱՇՇՏՈՆԸ 
Տեխնիկական սպասարկման մենեջեր 

ԺԱՄԿԵՏԸ Երկարաժամկետ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐԸ Վայոց Ձոր, Ամուլսար 

ԱՍՏԻՃԱՆԸ  

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Իրականացնել Ամուլսարի հանքարդյունաբերական մեքենաների պարկի սպասարկումը, վերանորոգման 

աշխատանքներն ու տեխսպասարկումը սահմանված բոլոր Առողջապահական և տեխ․  անվտանգության 

պահանջներին ու ընթացակարգերին համապատասխան՝ ապահովելու համար դրանց առավելագույն 

պիտանելությունն ու նվազագույն դադարաժամանակը։ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Մասնակցել Թեթև մարդատար մեքենաների տեխսպասարկման ժամանակացույցի կազմման 

աշխատանքներին։ 

• Արդյունավետ կերպով կապ պահպանել բոլոր հաճախորդների և հանրության հետ 

• Համապատասխան կերպով ներկայացնել հանրային տարածքը և խթանել Ամուլսար ծրագրի 

/տեխսպասարկման բաժնի/ Աշխատանքային առողջապահության և տեխնիկական անվտանգության 

տեսլականի ու նպատակների իրականացմանը 

• Ապահովել Կայանի, ավտոպարկի և սարքավորումների սպասարկումը, վերանորոգումն ու 

տեխսպասարկումը սահմանված բոլոր չափանիշներով ու ուղեցույցներով 

• Կայանը, ավտոպարկն ու սարքավորումները պահել անվտանգ ու ապահով վիճակում 

• Հետևել սահմանված առողջապահական ու տեխնիկական անվտանգության կանոնակարգերին, 

քաղաքականություններին, պահանջներին ու կանխարգելիչ միջոցառումներին աշխատանքների 

իրականացման ընթացքում աշխատավայրում սեփական և այլոց անվտանգությունն ապահովելու 

նպատակով 

• Հետևել բոլոր գրանցումների և փաստաթղթերի պատշաճ պահպանմանը 

• Աջակցել տեխսպասարկման կայան ժամանող և այնտեղից դուրս եկող բոլոր մեքենաների ու 

սարքավորումների մշտադիտարկմանը 

• Խթանել և ակտիվորեն դրսևորել Խորհրդի արժեքներն ու գործելակերպը 

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

• Ավտոէլեկտրիկի փորձի առկայություն  

• Էլեկտրականության և մեքենաների էլեկտրոնային բաղադրիչների գերազանց իմացություն  

• Մեքենաների ախտորոշման համակարգերի և մեթոդների իմացություն  

• Տարբեր գործիքներ (օր՝ աքցանների) և ծանր սարքավորումների (օր՝ բարձիչների) և էլեկտրական 

փորձարկման և ախտորոշման գործիքների (օր՝. Flux & Meggar/Գծի թեստեր) հետ աշխատելու փորձ 

• Վթարներից, վտանգավոր հեղուկներից, քիմիկատներից և էլեկտրահարումներից ու նման վտանգներից 

պաշտպանվելու նպատակով սահմանված բոլոր պաշտպանիչ միջոցների կիրառման 

պատրաստակամություն  

• Գերազանց ֆիզիկական վիճակ  

• Նախընտրելի  է լրիվ միջնակարգ կրթության դիպլոմի կամ մասնագիտական տեխնիկումի դիպլոմի կամ 

մասնագիտական ուսուցում անցնելու վկայականի առկայություն  

• Վավեր դիպլոմի/վկայագրի առկայությունը պարտադիր է։ 

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 նոյեմբերի 2017 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

01 դեկտեմբերի 2017թ. 
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ROLE DESCRIPTION  

 

ROLE TITLE Light Vehicle Auto Electrician 

MANAGER TITLE Maintenance Manager 

TERM Long Term 

LOCATION Vayots Dzor, Amulsar 

GRADE  

 

GENERAL DESCRIPTION OF THE POSITION 

Carry out service, repairs and maintenance to the Amulsar mining Fleet in compliance with all Work Health and Safety 
procedures and relevant technical standards in a timely manner to maximize availability and minimize down time. 

JOB DESCRIPTION 

• Support the delivery of the Light Vehicle maintenance schedule plan. 
•  Liaise effectively with all customers and the public. 
• Appropriately represent Public Realm and Support the Work health and Safety vision, goals and objectives for 

Amulsar project (Maintenance Department) 
• The service, repair and maintain the Plant, Fleet and Equipment in compliance with all relevant standards and 

guidelines. 
• Maintain plant, fleet and equipment in a safe condition. 
• Follow established health and safety procedures, policy requirements and specific precautions in relation to the 

work being undertaken in order to ensure own safety and that of others in the workplace. 
• Ensuring that all records and paperwork associated with the position are accurate 
• Assisting in monitoring all vehicles and plant entering and leaving the workshop both prior and post repairs 

thereby ensuring that all plant and fleet repairs are carried out to manufacturers specifications. 
• Promoting and actively demonstrating Council’s values and behaviors. 

JOB SPECIFICATIONS 

• Proven experience as auto electrical 
• Excellent knowledge of electrical and electronic components of vehicles 
• Working knowledge of vehicle diagnostic systems and methods 
• Ability to handle various tools (e.g. pliers) and heavy equipment (e.g. lift) & electrical testing/diagnostic tools (e.g. 

Flux & Meggar/Line tester) 
• Willingness to observe all safety precautions for protections against accidents, dangerous fluids, chemicals, 

electrocution etc. 
• Excellent physical condition 
• High school diploma is preferred; Certification from a vocational school or completion of apprenticeship is 

preferred 
• Valid certification is a definite must. 

APPLICATION PROCEDURE 

All interested candidates can send their CVs to: hr@lydianinternational.co.uk . The position title should be written in the 

subject line of the email. Only short-listed candidates will be interviewed.  

OPENING DATE 

16 November 2017 

DEADLINE 

30 November 2017թ. 
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