
 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Ֆինանսական տեղեկատվական համակարգերի ծրագրի գծով 

մենեջեր   

ՎԵՐԱԴԱՍԸ Անմիջապես հաշվետու է ընկերության ֆինանսական  տնօրենին, իսկ 

անուղղակիորեն՝ Գործառնությունների գծով գլխավոր տնօրենին 

ԺԱՄԿԵՏԸ Երկարաժամկետ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՅՐԸ 

Վայոց Ձոր, Ամուլսար 

ԱՍՏԻՃԱՆԸ  

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Տեղեկատվական /ֆինանսական/ համակարգերի գծով մենեջերը կարևոր կապող օղակ է հանդիսանում ՁՌՊ 

/ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման/ համակարգի և մեր բիզնես նպատակների միջև՝ աջակցելով մեր 

ծրագրային պրոդուկտների հաջող վերլուծության, նախագծման, փորձարկման և տեղակայման 

գործընթացներին։ Ամուլսարի Ծրագրի վերաբերյալ բիզնես վերլուծական տվյալների հավաքում Ընկերության 

համար (այդ թվում նաև շահագործման, տեխնոլոգիական գործընթաց և հանգույց, հանքարյունաբերություն և 

տարածաշրջանային գրասենյակ)։ 

Մենք նախատեսում ենք մասնագիտական վերապատրաստում և  ուղղորդում ապահովել հաշվապահական 

կրթություն ունեցող թեկնածուների համար։ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
• Հանդես գալ որպես ՁՌՊ համակարգի ֆինանսական ու տեխնիկական գործառնությունների համար առաջին 

կապող օղակ։  

• Աջակցել բիզնես լուծումների համար ռազմավարությունների մշակման գործում  

• Մշտական կապ ապահովել շահագրգիռ կողմերի և պրոդուկտը ներկայացնող թիմի միջև  

• Վարել և կազմել հաշվետվություններ ՁՌՊ գործիքների միջոցով  

• Կազմակերպել ծրագրի սպասարկման հայտերը 

• Պահպանել ու զարգացնել հարաբերությունները բոլոր բաժինների ու գործընկերների հետ, ովքեր 

համագործակցում են նրանց հետ համակարգերի հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ հմտությունների 

զարգացման ու բարելավման նպատակով 

• Պետք է բավականաչափ հմուտ լինի հաշվապահության, ՄՌ և գնումների/պահեստային տնտեսության հետ 

կապված հարցերում 

• Աջակցել ՁՌՊ համակարգի փաստաթղթերի մշակման ու հաշվառման գործում 

• Մշտապես բացահայտել մշտադիտարկման ու թերությունների վերացման գործընթացները բարելավելու 

ուղիներ։  

  

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ   

• Հաշվապահության ոլորտում կրթություն (պարտադիր է) 

• Հաշվապահական համակարգի միջավայրի ու բիզնես գործընթացների իմացություն  (ցանկալի է) 

• ՏՏ Ընդհանուր վերահսկման ԱՄՆ չափանիշի /փոփոխությունների վերահսկման կառավարման/ իմացություն  

(ցանկալի է) 

• Հաշվապահական ծրագրերի կառավարման փորձ (ցանկալի է) 

• Armsoft (օպերացիոն կամ տեխնիկական) իմացություն (ցանկալի է) 

• Միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու կարողություն և ըստ համապատասխան 

ստորակարգության խնդիրը լուծելու իմացություն (պարտադիր է) 

• SQL-հայտեր կազմելու փորձը կդիտարկվի որպես առավելություն  

• Տեխնոլոգիական փաստաթղթավորման կանոնների իմացություն (պարտադիր է) 



 
• Բիզնես կառուցվածքի կազմում բոլոր ռեսուրսների հետ հաղորդակցվելու և թարգմանելու (բիզնես լեզվով և 

հակառակը) հմտություն  

• Լեզուների իմացություն՝ հայերեն ու անգլերեն լեզուների վարժ տիրապետում (պարտադիր է) 

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:  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

15 փետրվարի 2018 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

1 մարտի 2018 
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ROLE DESCRIPTION  

 
ROLE TITLE Information Financial Systems Application Manager 

MANAGER TITLE Corporate Finance Directly, COO Indirectly 

TERM Long term 

LOCATION Vayots Dzor, Amulsar 

GRADE  

 

GENERAL DESCRIPTION OF THE POSITION 
The Information (Financial) Systems Application Manager will be the vital link between our ERP (Enterprise Resource 

Planning) system capacity and our business objectives by supporting the successful completion of analytical, building, 

testing and deployment tasks of our software product's features. Compilation of Business analytics for the Company 

(including, but not only Operations, Process and Plant, Mining and the Regional Office) for the Amulsar Project. 

Will provide mentorship and training to candidates with accounting background.  

JOB DESCRIPTION 
• Be the first point of contact for the ERP system functional and technical operations  

• Assist the business in strategizing business solutions 

• Liaison between stakeholders and delivery team 

• Maintain and write reports in the ERP tools 

• Manage support cases 

• Own and develop relationship with all departments and partners, working with them to optimize and enhance their 

skill set with the systems 

• Need to be comfortable interacting with a variety of skill levels within the accounting, HR and 

procurement/warehouse functions. 

• Help write and maintain ERP system process documentation 

• Constantly be on the lookout for ways to improve monitoring, discover issues and deliver better value.  

JOB SPECIFICATIONS 

• Degree in Accounting (required) 

• Understanding of accounting system landscapes and business processes (desired) 

• Understanding of U.S. standard IT General Controls (change control processes) (desired) 

• Experience managing an accounting application (desired) 

• Knowledge (operational or technical) in Armsoft (desired) 

• Ability to drive multiple tasks and understand escalation protocols (required) 

• Experience in writing SQL queries will be a plus 

• Basic knowledge in generating process documentation (required) 

• Able to communicate and translate (into business language and vice versa) to all resources within the business 

structure. 

• Language skills: Fluency in Armenian and English (required) 

APPLICATION PROCEDURE 

All interested candidates can send their CVs to: hr@lydianinternational.co.uk . The position title should be written in the 

subject line of the email. Only short-listed candidates will be interviewed.  

OPENING DATE 

15 February 2018 

DEADLINE 
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1 March 2018 

 


