
 
 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
  

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Տեղամասի անվտանգության բաժնի գործավար  

ՄԵՆԵՋԵՐ Տեղամասի անվտանգության մենեջեր  

ԺԱՄԿԵՏ Մշտական  

ՎԱՅՐԸ Ամուլսար, Վայոց Ձոր  

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Աշխատելով անմիջապես Լիդիանի Անվտանգության մենեջերի ենթակայությամբ՝ Տեղամասի 

անվտանգության բաժնի գործավարի  պարտավոր կլինի աջակցել վարչարարական հարցերում, այդ թվում՝ 

վերջերս ներդրված AC2000 անվտանգութան կառավարման և մուտքի վերահսկման համակարգի միջոցով։ 

Անհրաժեշտ են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներկի գերազանց հմտություններ, քանի որ աշխատանքը 

հիմնականում գրասենյակային է և ներառում է հաշվետվությունների պատրաստում, աղյուսակների կազմում 

և թարմացում, Լիդիանի և կապալառուների աշխատողների անձնական գործերի կազմակերպում։ Անհրաժեշտ 

են գրավոր և բանավոր շփման գերազանց հմտություններ, ինչպես նաև հայերեն, անգլերեն ու ռուսերեն 

լեզուների լավ իմացություն, քանի որ հաղորդագրություններն ու գրագրությունը լինելու են անգլերենով։ 

Պահանջվող որակներն են՝ հուսալիություն, աշխատասիրություն, ինչպես նաև մեծ կազմակերպության 

անվտանգության բաժնի աշխատանքի յուրօրինակության գիտակցում։ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

• Տեղեկացնել վերադասին անվտանգությանն առնչվող ամեն տեսակի խնդիրների մասին, մասնավորապես 

մուտքի վերահսկման և վարչարարության մասով՝ ապահովելու համար տեղամասի անվտանգության 

համար անհրաժեշտ պատշաճ աջակցություն  

• Օրինակ հանդիսանալ աշխատողների և կապալառուների համար անվտանգության, տեխնիկական 

անվտանգության, բնապահպանական չափանիշների և ցանկացած այլ գործող միջազգային նորմերի 

կատարման իմաստով 

• Տվյալներ հավաքել անվտանգության վերահսկիչներից և կատարել անվտանգության մասով կապալառու 

ընկերության աշխատանքի շաբաթական վերլուծություն 

• Կազմակերպել Լիդիանի՝ անձը հաստատող /ID/ քարտերի, ինչպես նաև մեքենաների համար 

թույլտվությունների թողարկման ու պատրաստման գործընթացը՝ օգտվելով էլեկտրոնային մուտքի և 

անվտանգության կառավարման համակարգից, AC2000 

• Ճշգրտորեն գրանցել ողջ անձնակազմի և կապալառուների անձնական տվյալները AC2000 տվյալների 

բազայում 

• Համագործակցել Լիդիանի ՄՌ բաժնի հետ՝ ապահովելով նոր և հեռացող աշխատողների համար 

անհրաժեշտ ձևակերպումներ։ Հետևել Լիդիանի անձնակազմի վերապատրաստման և որակավորման 

ընթացքին, ինչպես նաև գրանցել ու թարմացնել համապատասխան տվյալները AC200  

• Սերտորեն համագործակցել բոլոր կապալառու մենեջերների և վարչական բաժինների հետ՝ 

հետևողականություն դրսևորելով նոր և հեռացող աշխատողների/կապալառուների մասով  

• Կազմակերպել Անվտանգության բաժնի փաստաթղթավորումն ու գործերի վարումը  

• Ճշտել և պատվիրել գրասենյակային պիտույքներ և այլ սպառվող նյութեր՝ ըստ անհրաժեշտության  

• Կազմակերպել անվտանգության բաժնի գրասենյակային տարածքների մաքրությունը  

• Կազմակերպել այցելուների այցելության և հրահանգավորման գործընթացը անվտանգության 

աշխատակցի հետ համատեղ  

• Ըստ անհրաժեշտության կատարել գրավոր և բանավոր թարգմանություններ անվտանգության մենեջերի 

համար  

• Օգնել անձնակազմին հարցումների և խնդրանքների մասով  

• Ապահովել տեղեկատվության գաղտնիությունն ու հրապարակման անվտանգությունը  

• Վարել ժողովների, այդ թվում՝ անվտանգության շաբաթական ժողովների արձանագրություններ 



 
• Անվտանգության անձնակազմի համար կատարել ամրագրումներ և կազմակերպել տեղափոխման, 

սնունդի և կացարանի ապահովման գործընթացը 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ   

• Բարձրագույն մասնագիտական կրթութուն (լեզվաբանական, մարդկային ռեսուրսների, հաճախորդների 

սպասարկման ոլորտներում) 

• MS office ծրագրերի (Email, Excel, Word, Power Point) գերազանց իմացություն 

• Գրավոր և բանավոր անգլերեն, ռուսերեն և հայերեն լեզուների գերազանց տիրապետում  

• Հաղորդակցական և ներկայացման ձևավորված հմտություններ  

• Անվտանգության օրենքների իմացություն, ինչպես նաև ցանկալի է մուտքի վերահսկման ապահովման 

փորձ  

• Ցանկալի է տեխնիկական անվտանգության կանոնների ընդհանուր իմացություն  

• Հստակ հրահանգները հասկանալու կարողություն  

• Ընկերության ողջ անձնակազմի հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու կարողություն  

• Աշխատանքի նկատմամբ դրական տրամադրվածություն  

• Լարված պայմաններում աշխատելու կարողություն  

• Թիմային աշխատանքի փորձ  

• Բծախնդրություն, ճշգրտություն, կազմակերպվածություն և միաժամանակ մի քանի առաջադրանք 

կատարելու կարողություն  

• Վարչարարական խնդիրները նկատելու և վերացնելու կարողություն  

 

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 

13 մարտի 2018թ․ 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

24 մարտի 2018թ. 
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