
Պաշտոնի անվանում. Պայմանագրերի գծով իրավաբան  

 

Աշխատանքի անցնելու ամսաթիվը՝ անմիջապես 

 

Ժամկետը՝ Երկարաժամկետ 

 

Գտնվելու վայրը՝ ՀՀ, Վայոց ձոր, Ամուլսար 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Պայնանագրերի գծով մենեջերի անմիջական ղեկավարության տակ աշխատելով՝ պայմանագրերի գծով իրավաբանը 

մատուցում է Ամուլսարի Ծրագրի կողմից սահմանված պայմանագրերին առնչվող բոլոր տեսակի ծառայությունները 

Ծրագրի զարգացման և շահագործման գործընթացների ողջ ժամանակահատվածում: Պայմանագրերի գծով 

իրավաբանը մասնակցում է Պայամանգրերի հարցերով թիմի կողմից իրականացվող աշխատանքներին, այդ թվում՝ 

պայմանագրերի վարման, կազմման, ստուգման գործընթացներում, ինչպես նաև նախքան այլ կողմերի հետ 

պայմանագրային հարաբերությունների հաստատումը վարվող  բանակացություններին կամ պայմանագրային 

հարաբերությունների փոփոխության կամ դադարեցման գործընթացին՝ պայմանագրային ոլորտում Ընկերության 

գործունեությանը  իրավաբանական  լավագույն աջակցությունը ցուցաբերելու նպատակով:   

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

- Կազմել, գնահատել, բանակցել, ձևափոխել, վերլուծել և իրականացնել պայմանագրերը՝ օպտիմալացնելով 

առևտրային պայմանները և միաժամանակ պահպանելով Ընկերության էթիկայի կանոնները  

- Խորհրդատվություն տրամադրել մեկնաբանությունների իրավական հարցերի վերաբերյալ և աջակցել 

պայմանագրերի վերաբերյալ վեճերի/պահանջների կարգավորման գործընթացում  

- Հետևել և իրականացնել պայմանագրերի փակում, երկարացում կամ թարմացում, ըստ անհրաժեշտության 

- Մասնակցել և տեղեկատվություն տրամադրել պայմանագրային հարցրերի լուծման գործընթացում 

- Կատարված աշխատանքի վերաբերյալ պարբերաբար ներկայացնել հաշվետվություններ Պայմանագրերի գծով 

մենեջերին  
- Կատարել Պայմանագրերի գծով մենեջերի կողմից տրվող այլ առաջադրանքներ: 
 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ  

- Իրավաբանական բակալավրի (LLB, BA) կրթական աստիճան, իրավաբանական մագիստրոսի (LLM/MA) 

աստիճանը կդիտվի որպես առավելություն  

- Առնվազն 5 տարվա աշխատանքի փորձ իրավաբանական պայմանագրերի ոլորտում 

- Առնվազն 3 տարվա աշխատանքի փորձ տեխնիկական արդյունաբերության ոլորտում 

- Պայմանագրային փաստաթղթերի կազմման և բանակցություններ վարելու, պայմանագրեր վարելու և 

իրականացնելու մեծ փորձ 

- Մանրուքների հանդեպ ուշադիր լինելու, պայմանագրերը վերլուծելու, աշխատանքներին առնչվող տարբեր 

ռիսկեր բացահայտելու և գնահատելու ունակություն 

- Բանակցություններ վարելու հմտություն, միաժամանակ մի քանի ծրագրի շուրջ աշխատելու ունակություն  

- Տարբեր մշակույթների ներկայացուցիչներ ունեցող թիմում աշխատելու ունակություն 

- Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետում 

- Հաղորդակցման, գրավոր հաղորդակցման, ժողովներին աջակցություն ցուցաբերելու գերազանց 

հմտություններ 

- Առաջադրված նպատակները սահմանված ժամկետներում իրականացնելու ունակություն 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

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

հասցեով՝hr@lydianinternational.co.uk Նամակի ՛Subject՛ տողում անհրաժեշտ է նշել պաշտոնի անվանումը: Միայն 

վերջին փուլ անցած (կարճ ցուցակում ընդգրկված) թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:  

Խնդրում ենք, դիմումի մեջ անպայման նշել, որ տվյալ աշխատանքի հայտարարության վերաբերյալ տեղեկացել եք 

Career House կայքից և նշեք կայքի հասցենwww.careerhouse.com:   

mailto:hr@lydianinternational.co.uk
http://www.careerhouse.com/


Շնորհակալություն 

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ՝  հունիսի 21, 2018թ 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ:  հուլիսի 5, 2018թ. 

 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 

«Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ  Ամուլսարի Ոսկու Հանքի Ծրագիրը շահագործող՝ օգտակար հանածոների 

երկրաբանահետախուզական աշխատանքներ իրականացնող հայկական  ընկերություն է: Ամուլսարի հանքը ոսկու 

ավանդական բացահանք է, որտեղ կիրառվում է ոսկու կորզման կույտային տարրալվացման տեխնոլոգիա: 

Սպառողական ապրանքներից և պահեստամասերի ձեռքբերումից բացի, հանքի գործունեության շրջանակներում 

ներգրավվում են կապալառու ընկերություններ լրացուցիչ տարրալվացման հարթակների շինարարության, 

տարեկան 30 միլիոն տոննա հանքանյութի և դատարկ ապարների հորատման և պայթեցումների իրականացման, 

տարեկան մոտավորապես 10 միլիոն տոննա հանքանյութ վերամշակման գործարանից կույտային տարրալվացման 

հարթակ տեղափոխելու, կույտային տարրալվացման հարթակը սպասարկելու և ավելի քան 700 մարդու համար 

նախատեսված բանավանի և դրան առնչվող հանգույցների սպասարկման նպատակով: 


