
 

 

 
ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

  

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Տեխնոլոգիական գործընթացի պատասխանատու 

ՎԵՐԱԴԱՍԸ Մշակման հանգույցի մենեջեր  

ԺԱՄԿԵՏԸ երկարաժամկետ 

ՎԱՅՐԸ Ամուլսար,  Վայոց Ձոր 

ԿԱՐԳԸ  

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Տեխնոլոգիական գործընթացի պատասխանատուի պարտականությունները ներառում  են նոր գործընթացների 

ներդրումն ու զրոյական մակարդակից արտադրության կազմակերպումը, այդ թվում՝ կադրերի ներգրավում, 

վերապատրաստում և ընթացակարգերի մշակում։ Գործարկումից հետո Տեխնոլոգիական գործընթացի 

պատասխանատուն կկառավարի ընթացիկ աշխատանքները՝ արտադրության սահմանված ցուցանիշներն 

ապահովելու կամ դրանք գերազանցելու նպատակով, միևնույն ժամանակ ապահովելով լավագույն 

չափանիշները արտադրական գործընթացների անվտանգության ու կադրերի պատրաստվածության 

ապահովման և պատշաճ տնտեսվարման մասով։ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
• Ղեկավարել արտադրական գորընթացում ներգրավված թիմը (այդ թվում՝ կապալառուներին) Լիդիանի 

Ամուլսար հանքի մշակման հանգույցում՝ արտադրության սահմանված ցուցանիշներն անվտանգ ու 

արդյունավետ եղանակով ապահովելու կամ գերազանցելու նպատակով 

• Հիմնական պատասխանատվության ոլորտները ներառում են՝ տեխնիկական անվտանգությունը, 

արտադրությունը, բյուջետավորումը, աշխատուժի ուսուցանումը, կապալառուների կառավարումն ու 

տեխնիկական սպասարկումը 

• Կազմել մանրակրկիտ աշխատանքային նկարագրեր բաժնի բոլոր աշխատակիցների համար 

• Վարձել անմիջական ենթակայության տակ գտնվող աշխատողների ըստ համաձայնեցված գրաֆիկի և 

ապահովել մնացած անհրաժեշտ աշխատողների հավաքագրումը ըստ ճշգրտված ժամանակացույցի  

• Վերահսկել շահագործման ու արտադրության փուլերի համար անհրաժեշտ Աշխատանքային 

ընթացակարգերի պատրաստման գործընթացը։ Համագործակցել Գլխավոր մետալուրգի հետ կոնկրետ 

աշխատանքի համար մանրակրկիտ ընթացակարգերի մշակման նպատակով 

• Համագործակցել  վերապատրաստման գծով խորհրդատուի հետ աշխատողների, մասնավորապես՝ 

մեքենավարների բավարար վերապատրաստումը մինչ հանգույցի գործարկումն  ապահովելու 

նպատակով 

• Արդյունավետ կերպով համագործակցել Արտադրական և հանքարդյունաբերական բաժինների, ինչպես 

նաև տեխնիկական անվտանգության, Գնումների և ՄՌ բաժինների հիմնական աշխատակիցների հետ 

• Պարբերաբար և արդյունավետ կերպով հաղորդակցվել ենթականների և գործընկերների հետ 

• Իրականացնել ենթակաների ուղղորդման աշխատանքներ՝ ձևավորելով նման մշակույթ ինչպես 

անմիջապես աշխատավայրում, այնպես էլ անհատապես 

• Դրսևորել օրինակելի վարքագիծ և հետևել արտադրական բաժնում տեխնիկական անվտանգության 

կանոններին՝ տեխնիկական անվտանգության բաժնի աջակցությամբ 

• Օրինակ ծառայել և կիրառել ոչ պաշտոնական շփման միջոցով կառավարման /MBWA/ մեխանիզմ՝ 

աշխատավայրում համապատասխան վարքագիծ ձևավորելու նպատակով 

• Ապահովել ողջ շահագործման թիմի վերապատրաստումը անհրաժեշտ տեխնիկական անվտանգության 

ընթացակարգերի մասով 

• Հետևել, որ ընկերության ընդհանուր և բաժինների կոնկրետ ընթացակարգերն ու 

քաղաքականությունները հասկանալի լինեն և կատարվեն աշխատողների կողմից 

• Ապահովել կարգապահական քաղաքականության արդարացի և հետևողական կիրառումը 

• Հետևել, որ հանձնարարված աշխատանքները կատարվեն անձնակազմի կողմից ըստ տեխնիկական 

առաջադրանքների՝ սպահովելով դրանց կանոնավոր ստուգումն ու թարմացումը 

• Դիտարկել վերապատրաստման գործընթացը որպես հիմնարար գործողություն, որն անհրաժեշտ է 

իրականացնել շարունակաբար  



 
• Համագործակցել խորհրդատուի հետ աշխատուժի շարունակական զարգացման և նրանց 

հմտությունների բարելավման նպատակով  

• Մշակել համապարփակ Տարեկան վերապատրաստման պլաններ ինչպես ջարդիչի, այնպես էլ ԱԴՎ-ի 

համար  

• Ապահովել  ըստ կոմպետենտության վարձատրման քաղաքականության արդարացի և հետևողական 

կիրառումը 

• Կատարել կամ գերազանցել սահմանված ամսական արտադրական ցուցանիշները 

• Տեխսպասարկման միջոցով ապահովել աշխատանքների անխափանությունը՝ վերացնելով 

պարապուրդի հնարավոր պատճառներն ու տարեցտարի բարելավելով արտադրողականությունը 

• Հատուկ ուշադրություն դարձնել Ծրագրի ազդակիր համայնքների աշխատողների զարգացմանն ու 

վերապատրաստմանը 

• Աստիճանաբար ավելացնել տեղացիների թիվը մշտակման հանգույցի աշխատակիցների ցանկում 

• Ներդրնել թափվածքների նկատմամբ «անհանդուրժողականության» քաղաքականություն՝ մշտապես 

մաքուր աշխատավայրեր ապահովելու նպատակով 

• Համագործակցել տեխսպասարկման բաժնի հետ համակարգված ձևով թափվածքների աղբյուրների 

վերացման ուղղությամբ 

• Կառավարել բեռնաթափման համար պատասխանատու կապալառուի աշխատանքները 

համապատասխան պայմանագրով սահմանված պահանջների մասով 

• Կապալառուի օգնությամբ ապահովել բեռնատարների ավելի քան 99% առկայություն 

• Մանրակրկիտ համակարգել և սպասարկել տեխսպասարկման գործընթացը Ժամանակին զեկուցել 

սարքավորումների ամեն տեսակի թերությունների մասին 

• Ապահովել պլանավորված տեխսպասարկման համար անհրաժեշտ գործողությունների ժամանակին ու 

ճշգրիտ կատարումը  

• Կազմել տարեկան բյուջեներ և ապահովել ծախսերի կատարումը նախատեսված բյուջեի սահմաններում 

• Գործընկերների և շահագործող թիմի հետ համագործակցելով մշակել ձմեռային աշխատանքների 

ռազմավարություն՝ անհրաժեշտ նախապատրաստական գործողությունների և ընթացակարգերի 

ներառմամբ 

• Նվազագույնի հասցնել ձմեռային/սառեցման պայմաններով պայմանավորված պարապուրդի 

տևողությունը 

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ   

• Առնվազն 15 տարվա աշխատանքային փորձ Հայաստանում կամ այլ երկրներում ոսկու կամ գունավոր 

մետաղների բնագավառում, որից առնվազն 5 տարին՝ ղեկավար կամ վերահսկիչ պաշտոնում 

• Խիստ ձմեռային պայմաններում աշխատանքի փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն 

• Հանքարդյունաբերության կամ մետալուրգիայի բնագավառում բարձրագույն կրթություն, ինչպես նաև 

ցանկալի է մասնագիտական կրթություն կառավարման բնագավառում 

• Հայերեն և ռուսերեն լեզվի իմացությունը պարտադիր է։ Անգլերենի բավարար իմացությունը ցանկալի է 

• Հետևյալ բնագավառներում փորձի առկայությունը պարտադիր է՝  

o Մանրացման և փոխադրման գործընթացներ  

o Տեխնոլոգիական գործընթացի վերահսկում / Կառավարման և վերահսկման համակարգ 

o Կապալառուների կառավարում 

• Հաղթող թեկնածուն պետք է ունենա հանքարդյունաբերության կամ հարակից ոլորտում մեծաթիվ թիմ 

կառավարելու և զարգացնելու հաջողված փորձ  

 

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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