
 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հաստիք Մետալուրգիական լաբորատորիայի ավագ տեխնիկ 

Ղեկավար Գլխավոր մետալուրգ 

Տևողություն Երկարաժամկետ 

Վայր Վայոց Ձորի մարզ, Ամուլսար 

 

ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ 

✓ Լիդիան Արմենիան Հայաստանում  մինչ այժմ ամենախոշոր արտաքին ներդրումը 

կատարած միջազգային ընկերություն է: 

✓ Ընկերությունը՝ Վայոց Ձորի մարզում գտնվող բացահանքի և ոսկու կորզման գործարանի, 

որի տարեկան արտադրողականությունը տաս միլիոն տոննա է, նախագծման 

աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով ներգրավել է աշխարհում ոլորտի 

առաջատար ինժեներական ընկերությունների և խորհրդատուների։ 

✓ Լիդիան Արմենիան կիրառում է լավագույն միջազգային փորձը՝ սահմանելով 

առողջապահության, տեխնիկական անվտանգության, բնապահպանության և 

սոցիալական պատասխանատվության ամենբարձր չափորոշիչները։ 

✓ Բացահանքն ու վերամշակման գործարանը ներկայումս գտնվում են շինարարության 

փուլում, իսկ դրանց գործարկումը նախատեսված է 2018թ-ի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակում։ 

 

ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

Վերամշակման գործարանում տարեկան վերամշակվում է բացահանքից բերվող 

մոտավորապես տաս միլոն տոննա հանքաքար։ Վերամշակման գործարանը բաղկացած է 

ջարդման և տեսակավորման տեղամասից, 5 կմ երկարությամբ ժապավենային 

փոխակրիչից, հանքաքարի բարձման հանգույցից, կույտային տարրալվացման հարթակից և 

ոսկու վերամշակման/ ԱԴՎ գործարանից։ Ջարդման տեղամասի և հանքաքարի 

տեղափոխման ժամային արտադրողականությունը կլինի 1400-1600 տն: Մետալուրգիական 

լաբորատորիան տեղակայվելու է  ոսկու վերամշակման գործարանում (ԱԴՎ): 

Լաբորատորիան՝ վերամշակման տեխնոլոգիական գործընթացների նպատակով 

կատարում է վերամշակման գործարանից, մասնավորապես՝ կույտային տարրալվացման 

հարթակից վերցված հանքաքարի նմուշների պարբերական և արտահերթ 

մետալուրգիական փորձարկումներ:  

 

Մետալուրգիական լաբորատորիայի ավագ տեխնիկի հիմնական պարտականությունները  

Մետալուրգիական լաբորատորիայի ավագ տեխնիկի անմիջական ղեկավարը գլխավոր 

մետալուրգն է: Սույն հաստիքի հիմնական պարտականությունները ներառում են՝  

Նախաշահագործման և գործարկման փուլ 



 

Նախաշահագործման փուլում մետալուրգիական լաբորատորիայի ավագ տեխնիկն 

աջակցում է գլխավոր մետալուրգին՝ նոր լաբորատորիայի մոնտաժման, ընթացակարգերի 

մշակման և լաբորատորիայի տեխնիկների վերապատհաստման գործում: 

Շահագործման փուլում 

Մետալուրգիական լաբորատորիայի ավագ տեխնիկը պատասխանատու է 

մետալուրգիական լաբորատորիայի աշխատանքների կազմակերպման և լաբորատորիայի 

տեխնիկի աշխատանքները վերահսկելու  համար:   

➢ Կարգավորել լաբորատորիայի փորձարկումների անցկացման աշխատանքները՝ ըստ 

գլխավոր մետալուրգի հաստատած ժամանակացույցի,   

➢ Ապահովել բարձր մակարդակի անվտանգության և մաքրություն լաբորատորիայում, 

➢ Զեկույցներ ներկայացնել անմիջական վերադասին՝ կարգապահության, 

վերապատրաստումների, բացակայությունների և հերթապահության վերաբերյալ, 

➢ Պատրաստել և գլխավոր մետալուրգին ներկայացնել շաբաթական և ամսական 

փորձարկումների անհրաժեշտ հաշվետվությունները, 

➢ Թարմացնել լաբորատորիայի ընթացակարգերը, 

➢ Ապահովել, որ ծախսանյութերը մշտապես առկա են և հասանելի, 

➢ Պահել շաբաթական և ամսական նմուշների պահեստ:  

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ  

Լիդիան Արմենիա ընկերությանն անհրաժեշտ են համապատասխան փորձ և որակավորում 

ունեցող լաբորատորիայի տեխնիկներ՝ մետալուրգիական լաբորատորիայում ավագ 

տեխնիկի թափուր հաստիքը զբաղեցնելու համար: Նախապատվությունը տրվում է տեղացի 

դիմողներին, հատկապես՝ Ռուսաստանում/ ԱՊՀ-ում աշխատանքային փորձ ունեցող 

անձանց:  

 

Թեկնածուները պետք է մետալուրգիական, քիմիական կամ նմուշառման լաբորատորիայում 

աշխատելու երկարատև փորձ ունենան: Թեկնածուներին ներկայացվող պահանջները 

ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով՝ 

➢ Բարձրագույն կրթություն մետալուրգիայի, քիմիայի կամ կից ոլորտում,  

➢ Կդիտարկվեն նաև այն դիմողները, ովքերն ունեն համապատասխան աշխատանքային 

փորձ և հմտություններ, բայց չունեն համապատասխան կրթություն:  

➢ Համակարգչային ծրագրերի, գրավոր զեկույցներ կազմելու հմտություններ,  

➢ Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացությունը պարտադիր է, անգլերենի որոշակի 

մակարդակի իմացությունը ևս, 

➢ Վարորդական իրավունքի առկայությունը պարտադիր է: 

➢ Աշխատանքային փորձը ղեկավար պաշտոնում ցանկալի է: 

 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

Աշխատավայրը Գնդեվազի մոտակայքում գտնվող հանքավայրն է: Աշխատանքի 

հերթապահությունը ստանդարտ է՝ շաբաթական հինգ աշխատանքային օր,  սակայն 



 

համակարգելով աշխատանքները լաբորատորիայի տեխնիկի հետ անհրաժեշտ է ապահովել 

հասանելիություն շաբաթ և կիրակի օրերին ևս:  

Եթե ընտրված թեկնածուն տեղացի չէ, ընտանիքի հետ Ջերմուկ տեղափոխվելու դեպքում 

տրվում է Ջերմուկում կացարանի վարձակալման գումար, իսկ չամուսնացածներին 

կացարան կտրամադրվի ընկերության ճամբարում: Ապահովվում է Երևան Ջերմուկ երկկողմ 

փոխադրում: 

Ընտրված թեկնածուն կմասնակցի Վերամշկման գործարանի տեսամասի տեխնոլոգիաների 

և նախագծի վերաբերյալ վերապատրաստման ընդգրկուն դասընթացների, ինչպես նաև 

լաբորատորիայում կիրառվող ընթացակարգերի և տեխնոլոգիաների վերաբերյալ 

դասընթացների: 

Աշխատավարձը մրցունակ է: 

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Բոլոր շահագրգիռ թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները 

hr@lydianinternational.co.uk հասցեին՝ հաղարդագրության թեմա տողում նշելով պաշտոնի 

անվանումը: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փուլն հաջողությամբ անցած 

թեկնածուները: 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

23 Մայիսի, 2018 

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

06 Հունիսի, 2018 
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