
 
 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Հաստիք  Ավտոմատ համակարգերի տեխնիկական մասնագետ  

Ղեկավար Հերթափոխի պետ 

Տևողություն Երկարաժամկետ 

Վայր Վայոց Ձորի մարզ, Ամուլսար  

  

 

ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ 

 

✓ Լիդիան Արմենիան միջազգային ընկերություն է, որը Հայաստանում իրականացրել է մինչ 

այժմ ամենախոշոր արտաքին ներդրումը: 

✓ Լիդիանը՝ Վայոց Ձորի մարզում գտնվող բացահանքի և ոսկու կորզման գործարանի, որի 

տարեկան արտադրողականությունը կկազմի տաս միլիոն տոննա, նախագծման 

աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով ներգրավել է աշխարհում ոլորտի 

առաջատար ինժեներական ընկերությունների և խորհրդատուների։ 

✓ Լիդիան Արմենիան կիրառում է լավագույն միջազգային փորձը՝ սահմանելով 

առողջապահության, տեխնիկական անվտանգության, բնապահպանության և 

սոցիալական պատասխանատվության ամենբարձր չափորոշիչները։ 

✓ Բացահանքն ու վերամշակման գործարանը ներկայումս գտնվում են շինարարության 

փուլում, իսկ դրանց գործարկումը նախատեսված է 2018թ-ի 3-րդ եռամսյակում։ 

✓ Ներկայումս Լիդիան Արմենիա ընկերության կողմից իրականացվում են շահագործման 

նախապատրաստական աշխատանքներ, որը ենթադորում է, որ բացի կապալառուների 

աշխատողներից, մշտական աշխատանքի կնդունվեն ավելի քան 700 տեղացի 

մասնագետներ: 

 

ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

 

Վերամշակման գործարանում կվերամշկվի բացահանքից բերվող տարեկան մոտավորապես 

տաս միլոն տոննա հանքաքար։ Վերամշակման գործարանը կազմված է ջարդման և 

տեսակավորման տեղամասից, 5 կմ երկարությամբ ժապավենային փոխակրիչից, հանքաքարի 

բարձման հանգույցից, կույտային տարրալվացման հարթակից և ոսկու կորզման տեղամասից։ 

Ջարդման տեղամասի և հանքաքարի տեղափոխման ժամային արտադրողականությունը 

կլինի 1400-1600 տն: 

 

Վերամշակման գործարանում տեղադրվել է նոր ABB ընկերության DCS (կենտրոնական 

բաշխիչ համակարգ) համակարգ: Համակարգը ներառում է CPU (կենտրոնական պրոցեսոր) 

վերամշակման յուրաքանչյուր տարածքում (ջարդիչ, բարձում, վերամշակում), ԱԴՎ 

գործարանում և ջարդիչի տեղամասում ավտոմատ համակարգերի կառավարման կետեր և 

ամբողջ տեսամասում 35 կՎ օդային գծի մալուխից անցկացված օպտիկամանրաթելային ցանց: 
 



 

ԱՎՏՈՄԱՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏ (X5) 

Լիդիան Արմենիա ընկերությանն անհրաժեշտ է մասնագետ Ամուլսարի  վերամշակման 

գործարանում ԱՎՏՈՄԱՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏԻ թափուր 

հաստիքը զբաղեցնելու համար:  

Սույն մասնագետի անմիջական ղեկավարը Հերթափոխի պետն է: Կառավարման 

համակարգերի տեխնիկական մասնագետը կարևոր դեր է խաղում վերամշակման գործարանի 

աշխատանքներում, մասնավորապես՝ ջարդման ցիկլի, վերգետնյա փոխակրիչի և մանրացված 

հանքաքարի բարձման հանգույցի շահագործման աշխատանքներում: Հիմնական 

պարտավորությունները ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում հետևյալով՝ 

  

➢ Շահագործել և մշտադիտարկել գործարանը՝ ցուցումներին համապատասխան, 

➢ Գործարկել և կանգնեցնել գործարանը կամ դրա հանգույցները՝ ըստ 

անհրաժեշտության, 

➢ Վթարային ազդանշանի դեպքում համապատասխան քայլեր ձեռնարկել և ըստ 

անհրաժեշտության տեղեկացնել օպերատորներին, 

➢ Վերացնել վթարային ազդանշանները և զեկուցել «սխալ» վթարային ազդանշանները, 

➢ Օգնել օպերատորներին կատարել «աշխատանքի հայտերը» և անհրաժեշտության 

դեպքում աշխատանքի հայտեր ներկայացնել, 

➢ Կազմակերպել կրի առաքումները և ըստ ընթացակարգի կատարել համապատասխան 

գրանցումներ,  

➢ Հերթափոխի ավարտին կազմել համապատասխան զեկույցներ, 

➢ Աջակցել HMI ինտերֆեյս էկրանների բարելավմանը, զեկուցել թերություները և 

առաջարկներ ներկայացնել Ավտոմատ համակարգերի ինժեներին: 

 

   ՓՈՐՁ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ  

 

Ընկերությանն անհրաժեշտ են ինժեներական կամ այլ հարակից ոլորտում աշխատանքային 

փորձ ունեցող որոկավորված ինժեներներ, ովքեր ունեն հետևյալ հմտություններն ու փորձը՝ 

➢ Աշխատանքային փորձ հանքարդյունաբերության կամ այլ արդյունաբերական 

ոլորտներում,  

➢ 2-3 տարվա աշխատանքային փորձը ավտոմատ համակարգերի կառավարման և 

վերահսկման ոլորտում ցանկալի է, 

➢ Ավտոմատ համակարգերի կառավարման և վերահսկման իմացություն,  

➢ Լարված պայմաններում աշխատելու կարողություն, 

➢ Կարգապահություն, կազմակերպվածություն և հաղորդակցման հմտություներ,  

➢ Համակարգչային ծրագրերի հմտություններ, մասնավորապես՝ Word, Excel, 

➢ Հայերենի և ռուսերենի իմացությունը պարտադիր է, իսկ անգլերենի որոշակի 

մակարդակի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն, 

➢ p&id’s իմացություն: 
 

 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 



 

 

Ընտրված թեկնածուները կմասնակցեն ABB ընկերության DCS համակարգերի վերաբերյալ 

վերապատրաստման համապարփակ դասընթացին, ինչպես նաև Վերամշկման գործարանի 

բոլոր հանգույցների վերաբերյալ մանրամսն դասընթացներին:  

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Բոլոր շահագրգիռ թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները 

hr@lydianinternational.co.uk հասցեին՝ հաղարդագրության թեմա տողում նշելով պաշտոնի 

անվանումը: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փուլն հաջողությամբ անցած 

թեկնածուները: 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

14 Մայիսի, 2018 

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

28 Մայիսի, 2018 
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