
 
ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Ավտոմատ համակարգերի գծով ինժեներ 

ՎԵՐԱԴԱՍ  Գլխավոր էլեկտրիկ-ինժեներ  

ԺԱՄԿԵՏ Երկարաժամկետ 

ՎԱՅՐԸ Վայոց Ձոր, Ամուլսար 

ԿԱՐԳ  

 

ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ 

 

✓ Վայոց Ձորի մարզում 10 միլիոն տոննա տարեկան հզորությամբ հանքի և վերամշակման 

գործարանի նախագծման համար Լիդիանը ներգրավել է միջազգային համբավ ունեցող 

ինժեներական ընկերություններ և խորհրդատուներ։ 

✓ Աշխատանքային գործունեության ընթացքում Ընկերությունը կիրառում է առաջատար 

լավագույն մեթոդներ՝ սահմանելով Առողջապահության, տեխնիկական անվտանգության, 

բնապահպանության և սոցիալական պատասխանատվության ամենբարձր չափորոշիչներ։ 

✓ Հանքն ու վերամշակման հանգույցները ներկայումս գտնվում են շինարարության փուլում, 

իսկ դրանց գործարկումը նախատեսված է 2018թ-ի 3-րդ եռամսյակում։ 

 

ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ 

 

Նախատեսվում է տարեկան մոտ 10 միլիոն տոննա հանքաքարի տեղափոխում  իրականացնել 

հանքից դեպի վերամշակման գործարան։ Հանգույցների թվին են պատկանում՝ ջարդման ու 

տեսակավորման հանգույցը, 5կմ դեպի ներքև իջնող վերգետնյա փոխակրիչը, հանքաքարի 

փոխադրման կայանը, կույտային տարրալվացման հարթակը և ոսկու հարստացման 

գործարանը։  

Ջարդիչ կայանի ու վերգետնյա փոխակրիչի միջով անցնող մանրացված հանքաքարի ծավալը 

կկազմի 1400-1600 տոննա ժամում։  

Վերամշակման գործընթացը կառավարող համակարգը ներառում է՝ յուրաքանչյուր 

վերամշակման տարածքի /ջարդիչի, ԱԴՎ և մանրացված հանքաքարի բարձման հանգույցի/ 

համար նախատեսված կենտրոնացված կառավարման հանգույց, ԱԴՎ ֆաբրիկայի և ջարդիչ 

տեղամասում սարքավորումների կառավարման կայան, ռեզերվային սերվերներ և 

օպերատոր-հաճախորդ սարքեր, ինչպես նաև տեխնիկական կայան։ Տեղամասի ցանցն իրենից 

ներկայացնում է միառեժիմ մանրաթելային մալուխով ցանց 35կՎ օդային գծի երկայնքով և 

Profibus համակարգերով՝ VFD և ենթա-PLC համակարգերի համար։ 

 

Ավտոմատ համակարգերի գծով ինժեներ՝ աշխատանքի նկարագրություն 

Լիդիան Արմենիա ընկերությունը փնտրում է փորձառու և նպատակասլաց մասնագետ՝ 

Լիդիանի Ամուլսար հանքի վերամշակման հանգույցում Ավտոմատ համակարգերի գծով 

ինժեների թափուր պաշտոնը համալրելու նպատակով։ 

 

Հաշվետու լինելով Գլխավոր ինժեներ-էլեկտրիկին՝ Ավտոմատ համակարգերի գծով ինժեները 

պատասխանատու է լինելու տեխնիկական սպասարկման, գործընթացի բարելավման, 

ծրագրի օպտիմալացման և համալրման, ինչպես նաև անձնակազմի և տեխսպասարկման 

անձնակազմի մասնագիտական, այն է՝ տեղամասի կառավարման բաշխված համակարգի 



 

մասով վերապատրաստման համար։ Այն ներառում է՝ սարքավորումներ, սերվերներ և 

սպասարկման կայաններ, profibus և մանրաթելային օպտիկական համակարգեր։  

Աշխատանքը ներառում է նաև էլեկտրական ու սարքավորումների մասնագետների 

աջակցություն հանգույցի տարածքում SUB-PLC համակարգերի 

անսարքությունների/խնդիրների բացահայտման ու վերացման մասով, ինչպես նաև նրանց 

ուղղորդում ու որակավորում PLC և HMI ապարատային ու ծրագրային ապահովման գործում։ 

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓՈՐՁ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

«Լիդիան Արմենիա» ընկերությանն անհրաժեշտ են հանքարդյունաբերական կամ հարակից 

ոլորտում կամ վերոնշյալ ոլորտներում հաճախորդների հետ առնչվող «ինտեգրված 

համակարգերի մասնագետի» աշխատանքային փորձ ունեցող ավտոմատ համակարգերի գծով 

ինժեներ։  

Ընտրված թեկնածուները պարտավոր են ուղղորդվել տեխնիկական անվտանգության 

պահանջներով և պատրաստակամ լինեն սովորելու և կիրառելու նորագույն տեխնիկական 

անվտանգության չափանիշներ։ 

Թեկնածուները պետք է ունենան՝ 

✓ Մասնագիտական կրթություն կամ աստիճան էլեկտրամեխանիկական, կառավարման 

համակարգերի, ավոտամատացման կամ սարքավորումների ոլորտներում կամ 

SCADA/PLC/DCS համակարգերի կազմաձևման և գործարկման համարժեք փորձ, 

✓ Siemens PCS7, Honeywell, Yokagawa կամ ABB 800xA DCS պես տեղամասում 

կառավարման բաշխիչ համակարգի /DCS/ սպասարկման և ձևափոխման փորձ, 

✓ Վիրտուալացված սերվերի կազմաձևման և սպասարկման փորձ  

✓ Վարորդական իրավունք  

 

Ներքոգրյալ փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն՝ 

✓ ABB 800xA Արդյունաբերական ՏՏ համակարգ  

✓ Siemens, Beckhoff և Scheider Electric PLC ապարատային և ծրագրավորման միջոցների 

իմացություն   

✓ Տեխսպասարկման կառավարման ավտոմատացված համակարգերի իմացություն և 

տիրապետում՝  

✓ ABB VSD’s, ABB և Schneider Switchgear ծրագրերի փորձ 

✓ Նոր տեխնոլոգիաների մասով վերապատրաստումը կիրականացվի ըստ 

անհրաժեշտության  

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Բոլոր շահագրգիռ թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները 

hr@lydianinternational.co.uk հասցեին՝ նշելով պաշտոնի անվանումը հաղորդագրության 

անվանման մեջ։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փուլն անցած թեկնածուները: 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

12 ապրիլի 2018թ․  

mailto:hr@lydianinternational.co.uk


 

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

26 ապրիլի 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


