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ՀԱՍՏԻՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 
Տեխսպասարկման պլանավորման ինժեների հիմնական գործառույթը շինհրապարակում և շինհրապարակից 

դուրս Կատերպիլար սարքավորումների վերանորոգման աշխատանքների ամենօրյա պլանավորումն է (ինչպես 

նաև, ըստ Լիդիանի տրանսպորտային տնտեսության ղեկավարության պահանջի՝ ոչ Կատերպիլլար ընկերության 

կողմից արտադրված ծանր հանքային սարքավորումների, միջին/թեթև մեքենաների և հիմնական ակտիվների 

տեխսպասարկման պլանավորումնը):  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 
• Անցկացնել տվայլները համապատասխան ծրագիր (բացել աշխատանքի պատվերներ, պատվիրել 

պահեստամասեր): Թարմացնել մեքենաների մասերի փոխարինման վերաբերյալ տվյալները:   

• Համակարգել աշխատանքները, ապահովել սարքավորումների աշխատանքային պատրաստությունը 

պլանավորված ժամկետներում և բյուջեյի սահմաններում (CMMS / Fiix): 

• Տվյալ պաշտոնի թեքնածուն պետք է ցուցաբերի հետևյալ հմտությունները՝ 

• Կատերպիլարի արտադրանքի և վերոնշյալ ոչ-կատերպիլար սարքավորումների վերաբերյալ խորացված 

գիտելիքներ:  

• Cat Software Web SIS, VIMS, Parts Store ծրագրերի հմուտ տիրապետում: 

• Կատերպիլար մեքենաների ամրաշրջանակի տեխսպասարկման վերաբերյալ գիտելիքներ:  

• Տեխսպասարկման ցիկլերի գրանցում և այլ տեխսպասարկման գործողություններ:  

• Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ: 

• Ժամանակի արդյունավետ տնօրինման և նշված վերջնաժամկետներում աշխատանքն ավարտելու 

կարողություն: 

• Առաջնորդելու և կազմակերպչական հմտություններ:   

• Այլ բաժինների հետ աշխատանքը համակարգելու ունակություն:  

• Microsoft word, Excel, Power point, Projects, Visio & Outlook ծրագրերի հմուտ տիրապետում: 

• Հանքային մեծամասշտաբ շարժական տեխնիկայի վերաբերյալ մանրամասն գիտելիքներ:  

• Սպասարկման և կանխարգելիչ տեխսպասարկման պլանավորման, վերանորոգման աշխատանքների 

գնահատման, կանխատեսման, կրկնվող վերանորոգման աշխատանքների բյուջեի կազմման, 

տեխսպասարկման և վերանորոգման աշխատանքների անվտանության ստանդարտների հսկողության 

փորձ:    

• Խնդրիներ լուծելու և ժամանակի կառավարման հմտություն:  

• Շինհրապարակում տեխսպսարկման իրականացման համար անհրաժեշտ ծառայությունների և նյութերի 

ձեռքբերում՝ մրցունակ գներով:  

• Մասերի փոխարինման վերաբերյալ խորհրդատվություն և պլանավորում: Շահագործման ժամկետների և 

ժամանակացույցի կազմման վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում տեխսպասարկման մենեջերին: 

• Տեխնիկական փաստաթղթերի (ներառյալ գծագրեր՝ ՉՀՍՍ, բլոկ-սխեմա  և այլն) կազմում: 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
• Ծանր տեխնիկայի մեխանիկի կամ ավտոէլեկտրիկի աշխատանքային որակավորում: 

• Minestar-ի արտադրանքի հետ աշխատանքի փորձ: 

• Հաճախորդների հետ փոխգործակցության փորձ: 



 
• 5-7 տարվա համապատասխան փորձ կամ աշխատանքային վերապատրաստում:  

• Պատշաճ աշխատանքային վերապատրաստումը և պահանջվող հմտությունների փաթեթի ձեռքբերումը 

պատրադիր պայման են տեխսպասարկման պլանավորողի համար՝ հաշվի առնելով աշխատանքի հետ 

կապված վտանգները:   

• CAD,smart draw կամ համարժեք նախագծման ծրագրերի (Fiix) իմացություն: 

• Բոլոր սարքավորումների,պահեստամասերի իդենտիֆիկացիա /նույնականացում 

• Կրիտիկական գործողություններ, պահեստամասեր, տեխսպասարկման համար արտադրողի  ձեռնարկներ: 

• CMMS ծրագրում աշխատանքի պատվերների կարգավիճակի թարմացում: 

• Ֆինանսների, լոգիստիկայի և մատակարարման վերաբերյալ խորքային գիտելիքներ: 

• Լեզվի իմացություն՝ գիտական փաստաթղթեր և տեխնիկական մատյաններ, ֆինանսական 

վերլուծություններ և իրավական փաստաթղթեր ընթերցելու, վերլուծելու և վերարտադրելու հմտություն:bility   

• Հաճախորդների, կարգավորող մարմինների կամ գործարար համայնքի ներկայացուցիչների ընդհանուր 

բողոքներին կամ հարցումներին պատասխանելու կարողություն:  

• Աշխատակցիներին, ղեկավարությանն ու հանրային խմբերին տեղեկատվությունը արդյունավետ 

ներկայացնելու հմտություն: 

• Մաթեմատիկական գիտելիքներ-Մաթեմատիկական այնպիսի կոնցեպտների աշխատանքային 

իմացությունը, ինչպիսիք են հավանականությունն ու վիճակագրական հետևությունը, հարթաչափության, 

տարածաչափության և եռանկյունաչափության հիմունքները:  Պրակտիկ իրավիճակներում այնպիսի 

կոնցեպտների կիրառման հմտություն,ինչպիսիք են կոտորակները, հավասարումները, գործակիցները եւ 

համամասնությունները:  

• Վերլուծական հմտություն-խնդիրների բացահայման, տվյալների հավաքագրման և ճշգրիտ հետևություններ 

կազմելու ունակություն:    

• ԱՆգլերենի՝տեխնիկական, հայերենի՝սահուն և ռուսերենի իմացություն:  

• Միաժամանակ տարբեր հանձնարարություններ կատարելու ունակություն: 

• Դրական տրամադրվածություն աշխատանքի հանդեպ: 

• Վարորդական իրավունք 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

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 թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

 

2017թ. Նոյեմբերի 7 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

 

2017թ. Նոյեմբերի 21 

 

mailto:hr@lydianinternational.co.uk

