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ԱՆՎԱՆՈՒՄ Եռակցման աշխատանքների վերահսկիչ 
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ՊԱՇՏՈՆ 
 

ԺԱՄԿԵՏ 6 ամիս 

ՎԱՅՐ Ամուլսար, Վայոց ձոր 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Եռակցման աշխատանքների վերահսկիչները պլանավորում, կառավարում և օպտիմալացնում են 

եռակցման բաժնի աշխատողների աշխատանքներն ու բաժնի ընդհանուր գործունեությունը՝  եռակցման 

գործընթացի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով։ Պարտավոր է քաջատեղյակ լինել եռակցման 

գործընթացի տեխնիկական կողմին։  Պարտավոր է նախագծել և պլանավորել եռակցման 

գործողությունները, ինչպես նաև իրականացնել գործընթացը սահմանված պլանի համաձայն՝ ապահովելով 

գործընթացում ներգրավված բոլոր եռակցողների, ինժեներների, տեխնիկական ու այլ աշխատողների 

վերահսկողությունը։ Եռակցման աշխատանքների վերահսկիչը պետք է փորձառու լինի տարբեր 

գործիքների, սարքավորումների ու եռակցման հարմարանքների կիրառման մասով, ինչպես նաև 

արդյունավետ կերպով հաղորդակցվի ինժեներների, նախագծողների, աշխատողների, տեխնիկական 

մասնագետների և այլոց հետ։ 

  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Վերահսկում և համակարգում է եռակցման և խողովակների, բաքերի, մետաղական և այլ կառույցների 

կտրման աշխատանքներում ներգրավված բանվորների աշխատանքները՝ կիրառելով եռակցման ու 

կտրման տեխնոլոգիաներ, նյութեր և սարքավորումներ։ Վերլուծում է աշխատանքային պատվերներն ու 

գծագրերը՝ որոշելու համար պահանջվող նյութերն ու գործողությունների հաջորդականությունը։ 

• Ձևակերպում է անհրաժեշտ նյութական միջոցների, մասնավորապես՝ զոդման ձողերի, գազի, հոսքերի 

ու հարմարանքների  պատվերներ։  

• Որակի ապահովման/Որակի ստուգման մասնագետների հետ միասին ստուգում է կատարված 

աշխատանքների որակը ՝ սահմանված չափանիշների ու որակական պահանջների ապահովման 

մասով։  

• Սովորեցնում է բանվորներին սարքավորումների հետ աշխատել։ 

• Կարող է կատարել մեքենաների կարգաբերումներ կամ կատարել փորձնական զոդման աշխատանքներ՝ 

փորձարկելու կամ փորձնական արտադրանք ստանալու նպատակով։ 

• Կարող է վերահսկել զոդվածքի գործընթացները։ 

• Կարող է վերահսկել  կրող կառուցվածքների մոնտաժման ու հավաքման աշխատանքները։ 

• Կարող է վերահսկել էլեկտրաեռակցման միջոցով հարթ պողպատե շերտերից խողովակաշարի 

պատրաստման գործընթացը և հանդես գալ որպես Եռակցման աշխատանքների լիազորված վերահսկիչ 

էլլեկտրախողովակաեռակցման հանգույցում։ 

• Կատարում է նաև աշխատողների տեղակայում աշխատանքների կատարման նպատակով՝ 

արհեստանոցում, շինհրապարակում և այլն 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ/ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

• Միջին մասնագիտական կրթություն  

• Առնվազն 10 տարվա եռակցման աշխատանքների փորձ 

• Եռակցման հմտությունները հավաստող վկայագրի առկայություն   

• Եռակցման և կտրման ընդհանուր ընթացակարգերի կիրառում  

• Եռակցման աշխատանքների արդյունավետությունն ու աշխատանքները օպտիմալացնելու 

կարողություն  

• Եռակցման գրաֆիկական նշաններն ու տեխնիկական գծագրերը մեկնաբանելու կարողություն  

• Տեսողական, գրավոր ու բանավոր հստակ հրահանգներ տալու կարողություն  

• Նյութերի և դրանց եռակցման բնութագրերի իմացություն  

• Եռակցման մետաղների տեսակների ու բնութագրերի իմացություն  

• Եռակցման առնչվող անվտանգության չափանիշների իմացություն  

• Եռակցման աշխատանքների ստուգման ընթացակարգի իմացություն  



 
• Վերլուծելու և խնդիրները լուծելու հմտություններ  

• Խոսելու, գրելու և լսելու բավարար հմտություններ 

• Առաջնորդելու ձևավորված հմտություններ  

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 

23 մայիսի 2018թ. 

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

6 հունիսի 2018թ. 
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