
 
 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Էլեկտրական սարքավորումների և վերահսկիչ-չափիչ սարքերի գծով 

հերթափոխի տեխնիկական մասնագետ  

ՎԵՐԱԴԱՍԻ 

ՊԱՇՏՈՆ 

Էլեկտրական սարքավորումների գծով վերահսկիչ/հերթափոխի 

վերահսկիչ 

ԺԱՄԿԵՏ Երկարաժամկետ 

ՎԱՅՐ Վայոց ձոր, Ամուլսար 

ԿԱՐԳ  
 

ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ 

✓ Լիդիան Արմենիան Հայաստանում մինչ օրս ամենախոշոր օտարերկրյա ներդրումներ 

կատարած միջազգային ընկերությունն է  

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

գործարան նախագծելու նպատակով՝ Լիդիանը ներգրավել է մեծ հարգանք վայելող 

միջազգային ինժեներա-տեխնիկան ընկերություններ և խորհրդատուներ   

✓ Աշխատանքային գործունեության ընթացքում Ընկերությունը կիրառում է առաջատար 

լավագույն մեթոդներ՝ սահմանելով Առողջապահության, տեխնիկական անվտանգության, 

բնապահպանության և սոցիալական պատասխանատվության ամենբարձր չափորոշիչներ 

✓ Հանքը և վերամշակման հանգույցներն այժմ գտնվում են շինարարության փուլում, իսկ 

գործարկումն ակնկալվում է 2018թ. 3-րդ եռամսյակում:  

✓ Ներկայումս Լիդիան Արմենիա ընկերության կողմից իրականացվում է շահագործման 

նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնք ներառում են կապալառուներից բացի 

ավելի քան 700 տեղացի մասնագետների հավաքագրում մշտական աշխատանքի համար   

 

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։  
 

Տեղամասում առկա բոլոր էլեկտրական սարքավորումները մատակարարել է ABB 

ընկերությունը, այդ թվում՝  

✓ 110/35կՎ լարման ենթակայաններ, որոնք բաղկացած են ABB տրանսֆորմատորներից և 

35կՎ լարման Schneider Electric բաշխիչ սարքավորումներից 

✓ 35կՎ լարման օդային հոսանքալարեր և 35/0.4կՎ լարման տրանսֆորմատորներ  

✓ Էլեկտրական սարքավորումների կառավարման կետեր 400Վ փոփոխական հոսանքի 

լարման շարժիչների կառավարման վահանակներով,  6կՎ լարման մեկ կամ մի քանի ACS 

880 շարժաբերներով բաշխիչ սարքավորումներով 

✓ 400, 690 և 6կՎ  փոփոխական հոսանքի լարման շարժիչներ  

 

Էլեկտրական սարքավորումների և վերահսկիչ-չափիչ սարքերի գծով հերթափոխի 

տեխնիկական մասնագետ  - աշխատանքի համառոտ նկարագիր 



 

Հաշվետու լինելով Էլեկտրական սարքավորումների գծով վերահսկչին/հերթափոխի 

վերահսկչին, Էլեկտրական սարքավորումների և վերահսկիչ-չափիչ սարքերի գծով 

հերթափոխի տեխնիկական մասնագետը հանդիսանում է վերամշակման ողջ հանգույցի 

էլեկտրական սարքավորումների և վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխսպասարկման թիմի 

անդամ:   

 

Պարտավորում է ձեռնարկել ստուգումներ, վերանորոգման աշխատանքներ և 

սարքավորումների փոխարինում գործարանում (հատկապես գործարանի աշխատանքի 

դադարեցման ընթացքում), ինչպես նաև էլէկտրական սարքավորումների վերանորոգման 

աշխատանքներ տեխսպասարկման կետում:  

 

Հերթափոխի ընթացքում, Էլեկտրական սարքավորումների և վերահսկիչ-չափիչ սարքերի 

գծով հերթափոխի տեխնիկական մասնագետը զեկուցում է արտադրության գծով վերահսկչին 

և պատասխանատու է պարապուրդի ժամանակի նվազեցման և նախատեսված 

տեխսպասարկման առաջադրանքների կատարման համար:  

 

Էլեկտրական սարքավորումների և վերահսկիչ-չափիչ սարքերի գծով հերթափոխի 

տեխնիկական մասնագետը պետք է ունենա էլեկտրատեխնիկական, այդ թվում՝ բարձրավոլտ 

սարքավորումների անջատման ոլորտի բարձր որակավորում, և նախապատվությունը կտրվի 

4-րդ կարգի մասնագետներին:  

 

Հերթափոխի ժամանակ, Էլեկտրական սարքավորումների և վերահսկիչ-չափիչ սարքերի գծով 

հերթափոխի տեխնիկական մասնագետը կաշխատի փորձառու մասնագետի հետ և կաջակցի 

նրան սարքավորումների անսարքությունները վերացնելու գործում՝ միաժամանակ 

ստանալով վերահսկիչ-չափիչ սարքերի վերաբերյալ պաշտոնական և ոչ պաշտոնական 

ուսուցում:  Էլեկտրական սարքավորումների և վերահսկիչ-չափիչ սարքերի գծով հերթափոխի 

տեխնիկական մասնագետը պետք է նախաձեռնող դեր ստանձնի էլեկտրական 

սարքավորումների անսարքություները վերացնելու հարցում:  

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓՈՐՁ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

 «Լիդիան Արմենիա» ընկերությանն անհրաժեշտ են հանքարդյունաբերական կամ հարակից 

ոլորտներում փորձ ունեցող աշխույժ և նպատակասլաց անձինք:   

Ընտրված թեկնածուները պարտավոր են ուղղորդվել տեխնիկական անվտանգության 

պահանջներով և պատրաստակամ լինեն սովորելու և կիրառելու նորագույն տեխնիկական 

անվտանգության չափանիշներ։ 

 

Թեկնածուները պետք է ունենան՝  

 

✓ Էլեկտրական սարքավորումների սպասարկման փորձ  

✓ ՀՀ 4-րդ կարգի էլեկտրատեխնիկական որակավորում  

✓ Լարերի, տրանսֆորմատորների, էլեկտրական շարժիչների, (DOL) ուղիղ գործարկման 

շարժիչների գործարկիչների և փոփոխական արագության շարժաբերների 

թերությունների հայտնաբերման և վերացման փորձ 

✓ 110 և 35կՎ լարման հոսանքալարերի/սարքավորումների թերությունների վերացում և 

անջատում  



 

✓ Վարորդական իրավունք  

✓ Հայերենի և ռուսերենի վարժ տիրապետում և անգլերենի աշխատանքային 

մակարդակով տիրապետում  

✓ Աջակցելու և շփվելու պատրաստակամություն  

 

Ներքոգրյալի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն՝ 

 

✓ ABB ACS 880 փոփոխական արագության շարժաբերների տեխսպասարկման փորձ  

✓ PH-ի, հեղուկ թթվածնի, հոսքի, ջերմաստիճանի, արագության և քաշի վերահսկիչ-

չափիչ սարքերի կոնֆիգուրացիա և թերությունների հայտնաբերում 

✓ Համակարգչային տեխսպասարկման կառավարման համակարգերի կիրառման 

հիմնական գիտելիքներ և փորձ 

✓ Էլեկտրական սարքավորումների հոսանքազրկման/պիտակավորման (Lock Out/ Tag 

Out) և մեկուսացման ընթացակարգեր 

 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

Աշխատանքի վայրը Գնդեվազի մոտակայքում գտնվող հանքի տարածքում գտնվող բանավանում է 

լինելու: Ընտանիքով տեղափոխման դեպքում, բնակարանի վարձակալությունը կսուբսիդավորվի:  

Նախատեսվում է նախապատրաստում սարքավորման միջոցով։  

 

Սա 12-ժամյա հերթափոխով աշխատանք է հետևյալ գրաֆիկով՝ 3օր-2օր հանգիստ-3գիշեր-4օր 

հանգիստ:  

 

Անհրաժեշտ ուսուցում կտրամադրվի շարժիչների կառավարման կետի, փոփոխական արագությամբ 

շարժիչների, բաշխիչ և այլ սարքերի վերաբերյալ: Նախքան գործարանի գործարկումը շեշտը կդրվի 

էլեկտրատեխնիկական ուսուցման վրա:  

 

Ընտրված թեկնածուին կառաջարկվի մրցունակ աշխատավարձ։   

 

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 

2018թ. մայիսի 07 

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

2018թ. մայիսի 18 
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