
 
 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ 
Անշարժ սարքավորումների մեխանիկ 

ՎԵՐԱԴԱՍԸ Տեխսպասարկման գծով մենեջեր 

ԺԱՄԿԵՏԸ Մշտական 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՅՐԸ 

Ամուլսար, Վայոց Ձորի մարզ 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Իրականացնել մոնտաժման աշխատանքներ փոքր և մեծ գեներատորների, լուսային աշտարակների, 

ճնշակների, տաքացուցիչների, ջրի պոմպերի և առնչվող սարքավորումների վրա։ (Սարքավորումների 

մոդելները հիմնականում Atlas Copco և Caterpillar մակնիշի են) 

• Կատարել գեներատորների, լուսային աշտարակների, ճնշակների, տաքացուցիչների, ջրի պոմպերի և 

առնչվող սարքավորումների (անշարժ և շարժական) պլանային և կանոնավոր տեխսպասարկում, 

անհետաձգելի վերանորոգում և զննում, ներառյալ՝ վառելիքի օժանդակ համակարգերի, այդ թվում՝ 

բաքերի, պոմպերի տեղադրում 

• Պատասխանատու է արտադրողի մասնագրերի շրջանակներում գեներատորների, լուսային 

աշտարակների, ճնշակների, տաքացուցիչների, ջրի պոմպերի և առնչվող սարքավորումների 

տեղադրման և տեխսպասարկման համար 

• Պատասխանատու է գեներատորների, լուսային աշտարակների, ճնշակների, տաքացուցիչների, ջրի 

պոմպերի և առնչվող սարքավորումների տեղադրման և տեխսպասարկման գործում տեխնիկական 

ստանդարտների և փորձի կիրառման համար 

• Պատասխանատու է սարքերի և մասնագիտական սարքավորումների անվտանգ և արդյունավետ 

օգտագործման համար։ Անհրաժեշտության դեպքում կատարել այլ պարտականություններ 

Հիմնական կոմպետենցիաները՝ 

Պրոֆեսիոնալիզմ․ կիրառել աշխատանքային պահանջները համադրելու և հաջորդ քայլերն ու պահանջները 

կանխատեսելու ունակությունն ու նախաձեռնությունը։ Ճշգրիտ և կոնկրետ հաշվառումներ և գույքագրում 

կատարելու ունակություն։ 

Պլանավորում և կազմակերպում․  Արդյունավետ կազմակերպչական հմտություններ և աշխատանքներն 

ինքնուրույն, արդյունավետ կերպով և ժամանակին պլանավորելու և կազմակերպելու ունակություն: 

Հաղորդակցություն․  Բանավոր և գրավոր արդյունավետ հաղորդակցման կարողություն։ 

Տեխնիկական իրազեկվածություն․  Տեխնիկական լավ հմտություններ։ Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնողը պետք է 

տեղյակ լինի գեներատորների, լուսային աշտարակների, ճնշակների, տաքացուցիչների, ջրի պոմպերի և առնչվող 

սարքավորումների տեղադրման, վերանորոգման և տեխսպասարկման արդի տեխնոլոգիաների և 

անվտանգության համապատասխան կանոնակարգերի վերաբերյալ։ Դիագնոստիկ սարքերի միջոցով 

անսարքությունների հայտնաբերման պրոֆեսիոնալ հմտություններ։ Ծանոթ լինել և կարողանալ օգտագործել 

արտադրամասի սարքավորումները անվտանգ և արդյունավետ ձևով։ Դիագնոստիկ ախտորոշման արդյունքները 

ճիշտ մեկնաբանելու և գնահատելու, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում թերությունները ժամանակին և 

արդյունավետ կերպով վերացնելու կարողություն։ Համակարգչով աշխատելու կարողություն։ Ցուցաբերել նոր 

հմտություններ ձեռք բերելու նախաձեռնություն և ցանկություն։ 

Թիմային աշխատանք․  միջանձնային շփումների հմտություն, բազմամշակույթ, բազմազգ միջավայրում 

աշխատելու և սեռն ու մշակութային տարբերությունը հարգելու կարողություն։ 



 
 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ/ՓՈՐՁ 

Կրթություն 

Միջնակարգ կրթություն և տեխնիկական քոլեջի կամ ազգային ծրագրի տեխնիկական դիպլոմ։ Սառնարանային 

սարքավորումների մեխանիկի ընդունված և վավեր լիցենզիա։ Վավեր վարորդական իրավունքի վկայականի 

առկայությունը կարևոր է, քանի որ անհրաժեշտ կլինի երկար վարել հանքի տեղամասում։ 

Աշխատանքային փորձ 

Կոմերցիոն և հանքարդյունաբերական ոլորտում գեներատորների, լուսային աշտարակների, ճնշակների, 

տաքացուցիչների, ջրի պոմպերի և առնչվող սարքավորումների տեղադրման, վերանորոգման և սպասարկման 

առնվազն 4 տարվա աշխատանքային փորձ։ Նախկին և ներկայիս գործատուի կողմից տրված երաշխավորագիր 

և բնութագիր։ 

Լեզուներ 

Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների (խոսակցական և գրավոր) վարժ տիրապետում։ Անգլերեն լեզվի 

գիտելիքները կհամարվեն որպես առավելություն 

Ցանկալի այլ հմտություններ 

Լարված պայմաններում բարձրորակ աշխատանք ապահովելու և սահմանված ժամկետները պահպանելու 

ունակություն։ Էլեկտրական գործիքներով և դիագնոստիկ սարքավորումներով աշխատելու պրոֆեսիոնալ 

հմտություն։ Էներգագեներացնող համակարգերի գեներատորների, լուսային աշտարակների, ճնշակների, 

տաքացուցիչների, ջրի պոմպերի և առնչվող սարքավորումների, ինչպես նաև դիզելային շարժիչների և 

տեխսպասարկման խնդիրների ամբողջական և խորը ընկալում։ 

 

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 նախապես ընտրված թեկնածուները: 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

2 ապրիլի 2018թ. 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

16 ապրիլի 2018թ. 
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