
 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Ծախսերի հաշվառման գծով հաշվապահ  

ՎԵՐԱԴԱՍԻ ՊԱՇՏՈՆ  

ԺԱՄԿԵՏ  

ՎԱՅՐ Ամուլսար, Վայոց ձոր 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ծախսերի հաշվառման գծով հաշվապահը հանդիսանում է Կոմերցիոն Բաժնի անդամ և մասնավորապես 

պատասխանատու է NetSuite ERP համակարգում Ամուլսարի տեղամասի ֆինանսական գործարքների 

ծախսերի գրանցման համար՝ աջակացելով բիզնես որոշումներին և տեղամասի բարելավման 

նախաձեռնություններին և գործընթացներին:  Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնող անձը պարտավոր է վերահսկել և 

ուսումնասիրել ընկերության ծախսերն ու գնումները, այդ թվում վերանայել առկա գնումները,  գրանցել 

տվյալները, առաջարկել նոր՝ տնտեսապես արդյունավետ և ֆինանսապես  հիմնավորված վճարման 

տարբերակներ:  Ծախսերի հաշվառման գծով հաշվապահի պարտականությունների մեջ է մտնում նաև թիմային 

աշխատանքը, կարևոր ֆինանսական ինֆորմացիան ներկայացնելն ու  բացատրելը, ինչպես նաև 

ընկերությունում աուդիտների գործընթացին աջակցելը:  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Պլանավորել, ուսումնասիրել և տվյալներ հավաքել տնտեսական գործունեության, այդ թվում՝ 

սպառողական ապրանքների, պահեստներում ապրանքանյութային պաշարների դինամիկայի/ 

հաշվեկշռի և աշխատանքի արդյունավետության ապահովման հետ կապված ծախսերը որոշելու 

նպատակով:  

• Ուղղորդել և վարել ծախսերի աուդիտի գործընթացը, կազմել և կանխատեսել տեղամասում 

բաժինների ծախսերը  

• Կազմել ծախսերի իրականացման համար թույլտվություններ [AFE] և հետևել կապիտալ 

շինարարության նախագծերի ծախսերին   

• Վերլուծել սպառողական գների փոփոխությունները, հանքարդյունաբերական/վերամշակման 

մեթոդները կամ մատուցվող ծառայությունները՝ դրանց ազդեցություները ծախսերի վրա պարզելու 

նպատակով 

• Վերլուծել տեղամասի փաստացի ծախսերը և պատրաստել պարբերական հաշվետվություններ՝ 

համեմատելով ստանդարտ ծախսերը փաստացի արտադրական ծախսերի հետ   

• Աջակցել ծախսերի վերաբերյալ տվյալների գրանցմանը՝ ծախսերը վերահսկելու նպատակով 

(գնումից մինչև վճարում գործընթացը) 

• Վերլուծել ծախսերի աուդիտները, ներքին վերահսկման միջոցների կիրառումը և կազմել 

հաշվետվություններ՝ համապատասխանությունը որոշելու նպատակով:  

• Ղեկավարությանը հաշվետվություններ ներկայացնել՝ մանրամասնելով և համեմատելով 

արտադրական պրոցեսի  ցուցանիշները և տարբերությունները բյուջեի հետ:  

• Վարել ERP և Ծախսերի հաշվառման համակարգերը 

• Աջակցել յուրաքանչյուր ամսվա վերջի հաշվեփակումներին,  վերահաշվարկների/ 

վերադասակարգման գործընթացներին՝ հիմնվելով գլխավոր գրքում ընդգրկված արտադրական և 

սպառողական ցուցանիշների վրա  

• Իրականացնել սարքավորումների ֆիզիկական գույքագրման տարեկան հաստատում և աջակցել 

պահեստի ցիկլային գույքագրման ծրագրի իրականացման հարցում 

• Աջակցել տեղամասի մետաղի պաշարների գրանցման/պահպանման գործում 
 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ/ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

• Բակալավրի աստիճան հաշվապահության կամ հարակից ոլորտում 

• Առնվազն 6 տարվա աշխատանքային փորձ ընդհանուր հաշվապահության կամ ծախսերի 

հաշվառման ոլորտում 

• Հանքարդյունաբերության/արտադրության ոլորտին առնչվող ընդհանուր գիտելիքների 

առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն 



 
• Ծախսերի հաշվառման համակարգի լիարժեք գիտելիքներ և վերլուծություններ կատարելու 

գերազանց հմտություններ, հաշվապահական սկզբունքների տիրապետում  

• Համակարգչային գիտելիքներ՝ Excel ծրագրից օգտվելու բարձր հմտություններ, Outlook և Word 

ծրագրերից օգտվելու ունակություն 

• Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես 

առավելություն 

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 

Հունիսի 12, 2018թ. 

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

Հունիսի 26, 2018թ. 
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