
 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ 
Գլխավոր հանքային ինժեներ 

ՎԵՐԱԴԱՍԸ՝  

ԺԱՄԿԵՏԸ՝  

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՅՐԸ՝ 

Ամուլսար, Վայոց ձոր 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ POSITION 

Գլխավոր հանքային ինժեները գնահատում է հանքի տեղադիրքի և պլանի իրագործելիությունը, 

տեխնիկական անվտանգությունն ու արդյունավետությունը, կառավարում և օպտիմալացնում է 

մակերեսային պաշարների արդյունահանումը: Ապահովում է ստորգետնյա պաշարների անվտանգ և 

արդյունավետ արդյունահանումը: Պատասխանատու է ինժեներական բոլոր ծառայությունների և 

հանքի շահագործման աշխատանքների տեխնիկական աջակցության համար:   

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Հանքի շահագործման նախագծի կարճաժամկետ ռազմավարության և համակարգերի 

մշակում՝ կիրառելով հանքի շահագործման նախագծի ծրագրային ապահովումը 

• Հանքի շահագործման երկարաժամկետ և ռազմավարական նախագծում՝ կիրառելով հանքի 

շահագործման նախագծի ծրագրային ապահովումը  

• Օգտակար հանածոների և հանքանյութի պաշարների գնահատում 

• Երկաբանություն 

• Հանքանյութի վերահսկում ներառյալ հորատման ուղիների նմուշառում և  հաշվարկում, 

ինչպես նաև արդյունահանված նյութի դասակարգում, այդ թվում՝ կույտային տարրալվացման 

ենթակա, մետաղի ցածր պարունակությամբ և տնտեսապես ոչ արդյունավետ նյութերի   

• Հանքի չափագրում, այդ թվում՝ քանակությունների հաշվարկում ծավալաչափական մեթոդով և 

հանքարդյունահանման առաջընթացի և հանքանյութի վերահսկում 

• Չափագրական այլ աշխատանքներ, բաժնի պետի հանձնարարությամբ 

• Շահագործման աշխատանքների վերլուծություն և արտադրանքի վերաբերյալ զեկուցում 

• Աջակցություն հանքի ինժեներների խմբի ուսուցման հարցում 

• Այլ աշխատանքներ, բաժնի պետի հանձնարարությամբ 

• Տեղական աշխատակիցների ուսուցում և ուղղորդում, որպես առաջընթացի ռազմավարության 

մի մաս  

• Կառավարման հաջորդ մակարդակին հասնելուն ուղղված անհրաժեշտ գործողությունների 

իրականացում: 

 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ/ՓՈՐՁ 

• Բակալավրի աստիճան՝ հանքային ինժեների որակավորմամբ 

• Բիզների կառավարման մագիստրոսի աստիճանը կամ ֆինանսական և տնտեսական 

գիտությունների ոլորտի կրթությունը կդիտարկվի որպես առավելություն 

• Առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ հանքի նախագծման ոլորտում, այդ թվում ՝ 

ռազմավարական, երկարաժամկետ և կարճաժամկետ նախագծման ընդմիջումներով 

• Առնվազն 5 տարվա հանքի ինժեներների ղեկավարման փորձ նմանատիպ պաշտոնում 

• Հանքային ինժեների գործի կատարյալ տիրապետում, այդ թվում չափագրման, հանքանյութի 

վերահսկման և հանքի գծագրման ոլորտում  

• Հանքի նախագծման ծրագրային ապահովման և Microsoft Office փաթեթի ծրագրերի կատարյալ 

տիրապետում 

• Հանքի ինժեներական համակարգերի և ընթացակարգերի ներդրման փորձ 

• Հայերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում, անգլերենի իմացությունը կդիտվի 

որպես առավելություն: 



 
ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

Հետաքրքրված բոլոր թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրությունն  (ռեզյումեն) ուղարկել հետևյալ 

հասցեով՝hr@lydianinternational.co.uk Նամակի ՛Subject՛ տողում անհրաժեշտ է նշել պաշտոնը: Միայն վերջին փուլ 

անցած (կարճ ցուցակում ընդգրկված) թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

15-ը հունիսի, 2018թ. 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

29-ը հունիսի, 2018 թ. 
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