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Պաշտոնի ընդհանուր նկարագրություն 

Լեռնահանքային աշխատանքների հրահանգիչը պատասխանատու է CAT մակնիշի հանքային ծանր տեխնիկայի 

շահագործման վերաբերյալ համապարփակ ուսուցողական փաթեթների մշակման համար:  Հրահանգչի 

պարտականությունների մեջ է մտնում նաև աշխատակիցներին CAT մակնիշի հանքային ծանր տեխնիկայի 

անվտանգ և արդյունավետ շահագործման ուսուցումը, աշխատակիցների վերապատրաստումը, 

հրահանգավորումը և նրանց հմտությունների գնահատումը՝ կիրառելով տվյալ ոլորտում լավագույն փորձը:  

Աշխատանքային պարտականություններ 

• Նպաստել աշխատանքների անվտանգ իրականացմանը  

• Մշակել և պահպանել CAT մակնիշի հանքային ծանր տեխնիկայի շահագործման վերաբերյալ 

համապարփակ ուսուցողական փաթեթներ, այդ թվում՝ պարտականությունների սխեմաներ, կարիքների 

գնահատում և փաստաթղթերի մշակում 

• Տրամադրել հանքային ծանր տեխնիկայի անվտանգ և արդյունավետ շահագործման տեսության 

ուսուցում և կազմակերպել գործնական դասընթացներ 

• Աջակցել տեղամասում սիմուլյատորի ներկառուցված համակարգի միջոցով՝ ինքնաթափ 

բեռնատարների և շերեփավոր տեխնիկայի շահագործման համար սիմուլյացիոն ուսուցման 

սցենարների մշակման գործընթացին  

• Ուսուցանել տեղական լեռնահանքային աշխատանքների գծով հրահանգիչների և զարգացնել նրանց 

գիտելիքները 

• Աջակցել ստանդարտ աշխատանքային ընթացակարգերի մշակման և իրականացման գործում 

• Վերահսկել և հավաքել վերապատրաստման/ուսուցման դասընթացների վերաբերյալ գրառումները, 

հաշվետվություններն ու վիճակագրությունը   

• Այլ պարտականություններ ըստ պահանջի 

Ներկայացվող պահանջներ 

• Հետևյալ ծանր տեխնիկայի օպերատորի փորձ.  CAT 773E – 789D մակնիշի ինքնաթափ բեռնատարներ,  

CAT 966 – 994K մակնիշի բեռնիչ, 400 տ դասի CAT 6040  մակնիշի ճակատային շերեփավոր 

էքսկավատոր,  CAT D9T-D10T, 834 մակնիշի բուլդոզեր և CAT 16M մակնիշի գրեյդեր 

• Ծանր տեխնիկայի շահագործման առնվազն 10 տարվա փորձ. ցանկալի է հանքարդյունաբերության 

ոլորտում  

• Ծանր տեխնիկայի շահագործման հրահանգավորիչի աշխատանքի փորձ. ցանկալի է 

հանքարդյունաբերության ոլորտում 

• Ադմինիստրատիվ և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ, պրեզենտացիաների և բանավոր 

հրահանգավորումների միջոցով արդյունավետ կերպով հաղորդակցվելու ունակություն   

• Այլ մշակույթների և ավանդույթների նկատմամբ հարգանքի դրսևորում, տեղական աշխատուժի հետ 

վստահելի հարաբերությունների հաստատում և զարգացում 

• Շփվելու, դասավանդելու և սովորեցնելու գերազանց հմտություններ 

• Հանքարդյունաբերության ոլորոտում արդյունաբերական անվտանգության և բնապահպանական 

չափանիշների լավ իմացություն 

• MS Office ծրագրերի փաթեթի գերազանց տիրապետում 



 
• Անգլերենի սահուն տիրապետում, ռուսերենի տիրապետումը կդիտարկվի որպես առավելություն: 

Դիմելու կարգը 

Բոլոր շահագրգիռ թեկնածուները պետք է ուղարկեն իրենց կենսագրականները hr@lydianinternational.co.uk 

հասցեին՝ նշելով պաշտոնի անվանումը էլեկտրոնային հաղորդագրության անվանում տողում։ Հարցազրույցի 

կհրավիրվեն նախնական փուլն անցած թեկնածուները։    

Հայտի ներկայացման սկզբնաժամկետ 

09 հոկտեմբերի, 2017թ. 

Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետ 

27 հոկտեմբերի 2017թ. 
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