
 
 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Ծանր տեխնիկայի գծով վերահսկիչ 

ՎԵՐԱԴԱՍԻ 

ՊԱՇՏՈՆ 
Տեխսպասարկման հարցերով մենեջեր 

ԺԱՄԿԵՏ Մշտական 

ՎԱՅՐ Ամուլսար, Վայոց ձոր  

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնող աշխատակիցները համակարգում և ուղղորդում են իրենց ենթակայության տակ 

գտնվող վերանորոգման հանգույցի շահագործման, համակարգման և որակի վերահսկման համար 

պատասխանատու ծանր տեխնիկայի մեխանիկներին, միջին որակավորում ունեցող աշխատողներին, 

օգնականներին:  Ծանր տեխնիկայի գծով վերահսկիչը կատարում է բարդ վերանորոգման խնդիրների 

դիագնոստիկա և սովորեցնում հմտություններ հետևյալ աշխատանքներում. հիդրավլիկ համակարգ, դիզելային 

շարժիչներ, եռակցում և մասերի ու գործիքների մոնտաժում:  

 

Աշխատակիցը հանդես է գալիս որպես անմիջական վերադաս և ուղղորդում աշխատողներին կամ աջակցում 

գարաժում իրականացվող աշխատանքներում:  

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Պատասխանատու է վերանորոգվող սարքավորումների/տեխնիկայի շահագործման, համակարգման և 

որակի վերահսկման համար 

• Գնում է և/կամ պաշտոնապես պահանջում է սարքավորումներ, ինչպես նաև գործիքներ, 

պահեստամասեր, նյութեր և ծանր տեխնիկայի վերանորոգման և տեխսպասարկման համար 

անհրաժեշտ  այլ ապրանքներ   

• Գնահատում և ճշտում է աշխատակիցների կատարողականությունը՝ ուսումնասիրելով հանձնարարված 

առաջադրանքների կատարումը և աշխատանքի մեթոդները 

• Վերահսկում է նոր սարքավորումների ընդունման և ստուգման գործընթացը՝ մասնագրերին դրանց 

համապատասխությունը ապահովելու համար: Ապահովում է աշխատողների տեղեկացված լինելու 

իրավունքի և աշխատանքի անվտանգության բոլոր նորմերի պատշաճ իրականացումը   

• Վերահսկում է բեռնատարների, տրակտորների, պոմպերի, կռունկների և այլ ստանդարտ կամ 

մասնագիտացված գազով, դիզելային վառելիքով կամ ձեռքով շահագործվող հրդեհաշիջման տեխնիկայի 

և սարքավորումների վերանորոգումն ու ձևափոխումը 

• Վերահսկում է նոր սարքավորումների ընդունման և ստուգման գործընթացը՝ մասնագրերին դրանց 

համապատասխանությունը ապահովելու համար (աշխատում է ՈՎ/ՈԱ ինժեների հետ) 

• Վերահսկում է վարչարարական աշխատանքը, պահուստային նյութերը, ժամանակը և 

հաճախելիությունը, աշխատակազմը և գործիքները  

• Կատարում է բարդ խնդիրների դիագնոստիկա և առաջարկում անհրաժեշտ վերանորոգում (Կարևոր է 

ունենալ դիագնոստիկայի գործիքների վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ) 

• Ստուգում, փորձարկում և տեղադրում է սարքավորումները: Աշխատանքը համակարգում է  ՈՎ/ՈԱ 

ինժեների հետ՝ հաշվի առնելով ծանր տեխնիկայի երաշխիքները  

• Վերահսկում է և մասնակցում հատուկ գործիքների և սարքավորումների մոնտաժման և կառուցման 

գործընթացին 

• Կատարում է ծախսերի և նյութերի նախահաշվարկ: Կարող է երբեմն կատարել ստորադասներին տրված 

առաջադրանքները, գործում է լիցենզիաների և հավաստագրերի համաձայն (Աշխատանքը 

համակարգում է  ՈՎ/ՈԱ ինժեների հետ) 

• Բացահայտում է աշխատակիցների զարգացման և վերապատրաստման անհրաժեշտությունն ու 

ապահովում դրա իրականացումը 

 
 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ/ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 



 
• Միջին մասնագիտական կրթություն  

• 10 տարվա փորձ համապատասխան ոլորտում, այդ թվում վերահսկման կամ բարձր որակավորում 

ունեցող ծանր տեխնիկայի մեխանիկի փորձ 

• Աշխատանքային տարածքի կազմակերպում և շահագործում: Հրահանգներ, ուղեցույցներ, փորձ, 

ընթացակարգեր և տերմինաբանություն աշխատավայրում 

• Հրահանգների և ուղեցույցների կիրառումը կոնկրետ խնդիրների դեպքում 

• Վերահսկման մեթոդներ 

• Ծանր տեխնիկայի թափքի և  հիմնակմախքի հավաքում 

• Ծանր տեխնիկայի   վերանորոգման և մոնտաժման համար կիրառվող ստանդարտ փորձ, նյութեր, 

գործիքներ և սարքավորումներ 

• Գծագրեր, սխեմաներ,  տեխնիկական տվյալներ և ձեռնարկներ ընթերցելու ունակություն 

• Խնդիրներն ու կազմակերպչական աշխատանքն ուսումնասիրելու և գնահատելու ունակություն՝ դրա 

արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով 

• Շարժիչների և պահեստամասերի մոնտաժման ու ապամոնտաժման հրահանգավորում և վերահսկում 

• Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու ունակություն 

 

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 
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ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

2018թ. մայիսի 17 
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