
 
 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Գլխավոր քիմիկ 

ՎԵՐԱԴԱՍ  Վերամշակման գործարանի մենեջեր  

ԺԱՄԿԵՏ Երկարաժամկետ 

ՎԱՅՐԸ Վայոց Ձոր, Ամուլսար 

ԿԱՐԳ  

 

ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ 

 

✓ Լիդիանը հանդիսանում է մինչ այժմ Հայաստանում խոշորագույն արտաքին ներդրումներ 

ապահոված միջազգային ընկերությունը։   

✓ Լիդիանի կողմից հրավիրվել են միազգային համբավ ունեցող ինժեներական ընկերություններ և 

խորհրդատուներ Վայոց Ձորի մարզում 10 միլիոն տոննա տարեկան հզորությամբ հանքի և 

վերամշակման գործարանի նախագծման համար։ 

✓ Աշխատանքային գործունեության ընթացքում Ընկերությունը կիրառում է լավագույն առաջատար 

մեթոդները՝ սահմանելով Առողջապահության, տեխնիկական անվտանգության, 

բնապահպանության և սոցիալական պատասխանատվության ամենբարձր չափորոշիչները։ 

✓  Հանքն ու վերամշակման հանգույցները 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, որոնք ներառում են բացի կապալառուների 

աշխատողներից մշտական աշխատանքի համար ավելի քան 700 տեղացի մասնագետների 

հավաքագրում։ 

 

ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ  

 

Տարեկան նախատեսվում է մոտ 10 միլիոն տոննա հանքաքարի տեղափոխել հանքից դեպի 

վերամշակման գործարան։ Հիմնական հանգույցների թվին են պատկանում՝ ջարդման ու 

տեսակավորման հանգույցը, 5կմ դեպի ներքև իջնող վերգետնյա փոխակրիչը, հանքաքարի 

փոխադրման կայանը, կույտային տարրալվացման հարթակը և ոսկու հարստացման գործարանը։  

Ջարդիչ կայանի ու վերգետնյա փոխակրիչի միջով անցնող մանրացված հանքաքարի ծավալը 

կազմելու է 1400-1600 տոննա մեկ ժամում։  

Այժմ հանքի տեղամասում կառուցվում է անալիտիկ (վերլուծական) լաբորատորիա, որը 

նախատեսվում է շահագործման հանձնել ոչ ուշ քան 2018 թ-ի չորրորդ եռամսյակում: 

Լաբորատորիան մշակելու է պայթեցումների և հորատումների նմուշները, Վերամշակման 

գործարանի պինդ և հեղուկ նմուշները, և հումքանյութերը և վերջնական արտադրանքի նմուշները, 

այդ թվում՝ կիր և ոսկու համաձուլվածք: 

 

 

 



 
   Լաբորատորիայի նկարագրություն 

Նոր լաբարատորիան տեղակայված է ԱԴՎ գործարանում՝ կույտային տարրալվացման հարթակի 

հարևանությամբ, և ներառում է ԱԴՎ հանգույցին կից շինության առաջին երկու հարկերը: 

Լաբարատորիայում օրական մշակվելու են մոտավորապես 200 նմուշ: 

Առաջին հարկում իրականացվում են նմուշների պատրաստման և հարգորոշման, իսկ երկրորդ 

հարկում քիմիական և գործիքային փորձարկումներ: 

Լաբորատորիան հագեցած է հետևյալ  նոր սարքավորումներով՝ չորանոցներ, ջարդիչներ, 

քարաղքցներ, հարգորոշման չոր փորձանմուշի վառարան, անալիտիկ և միկրո կշեռքներ, ծծմբի 

Eltra անալիզատոր, խտարար (կոնցետրատոր), ինչպես նաև փոշու հավաքման համակարգ: 

 

Գլխավոր քիմիկ՝ աշխատանքի նկարագրություն  

Լիդիան Արմենիա ընկերությանն անրաժեշտ է փորձառու և բարձր որակավորում ունեցող քիմիկ՝ 

Լիդիան Արմենիայի վերամշակման գործարանի լաբորատորիայում Գլխավոր քիմիկի թափուր 

հաստիքը զբաղեցնելու նպատակով: Գլխավոր քիմիկը պետք է կառավարի և համակարգի 

լաբորատորիայի՝ երկու քիմիկ և հերթափոխով աշխատող չորս տեխնիկ ներառող աշխատակազմի 

գործունեությունը: 

 

Գլխավոր քիմիկի անմիջական ղեկավարը Վերամշակման գործարանի մենեջերն է: Գլխավոր 

քիմիկի հիմնական պարտականությունների շրջանակը ներառում է՝ 

➢ Լաբորատոր հանգույցների, սարքավորումների անվտանգ աշխատանքի կազմակերպում և 

համակարգում, 

➢ Նմուշների պատրաստման, հարգորոշման և անալիտիկ (վերլուծական) լաբորատորիայի 

աշխատանքների վերահսկում, 

➢ Վերլուծական մեթոդների մշակում,  

➢ Լաբորատորիայի աշխատակազմի վերապատրաստման դասընթացների համակարգում, 

➢ Լաբորատոր փորձարկումների արդյունքների ներկայացում, 

➢ Լաբորատորիայում ՈԱ/ՈՎ համակարգի ներդրում և կառավարում՝ ISO 17025:2015 

պահանջներին համապատասխան,  

➢ Ոսկու անվտանգության և հաշվապահության կազմակերպում:  

 

   ՓՈՐՁ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ  

 

Ընկերությանն անհրաժեշտ են արդյունաբերության բնագավառում՝ մասնավորապես 

հանքարդյունաբերության ոլորտում, աշխատանքային փորձ ունեցոց քիմիկներ: 

Ընտրված թեկնածուները պարտավոր են ուղղարդվել տեխնիկական անվտանգության 

պահանջներով և պատրաստակամ լինել սովորել և կիրառել ոսկու հանքարդյունահանման 

փորձարկումներին վերաբերելի տեխնիկական անվտանգության նորագույն չափանիշներ։ 

Թեկնածուները պետք է ունենան՝  

✓ Մագիստրոսի կոչում քիմիայի ոլորտում,  

✓ Նվազագույնը 10 տարվա փորձ արդյունաբերությունում կամ հանքարդյունաբերական 

լաբորատորիայում ղեկավար պաշտոնում,  

✓ Լաբորատորիայի տեղեկատվական կառավարման համակարգով(LIMS) աշխատելու փորձ, 



 
✓ Ատոմային ադսորբցիայի սպեկտրադիտում, այրման եղանակով ծծմբի փորձարկումներ 

կատարելու փորձ, 

✓ Հարգորոշման աշխատանքների կատարման փորձ անկալի է, բայց ոչ պարտադիր, 

✓ Վարորդական իրավունք: 

 

 ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

Աշխատավայրը Գնդեվազի մոտակայքում գտնվող հանքավայրն է: Աշխատանքային գրաֆիկով 

նախատեսվում է շաբաթական հինգ աշխատանքային օր, սակայն ՈԱ քիմիկի և ծրագրի քիմիկի հետ 

համատեղ գրաֆիկը պետք է այնպես կազմել, որ շաբաթական յոթ օր անընդմեջ ապահովի 

աշխատանքների բնականոն ընթացքը: 

 

Ընտանիքի հետ Ջերմուկ տեղափոխվելու դեպքում տրվում է կացարանի վարձակալման գումար, իսկ 

չամուսնացածներին կացարան կտրամադրվի ընկերության ճամբարում: Տրամադրվում է նաև Երևան 

Ջերմուկ երկկողմ փոխադրում: 

Ընտրված թեկնածուն կմասնակցի նոր տեխնոոգիաների և ընթացակարգերի վերաբերյալ 

դասընթացների: Աշխատավարձը մրցունակ է։   

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Բոլոր շահագրգիռ թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները 

hr@lydianinternational.co.uk հասցեին՝ նշելով պաշտոնի անվանումը հաղարդագրության անվանման 

տողում: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փուլն հաջողությամբ անցած թեկնածուները: 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

10 Մայիսի, 2018 

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

24 Մայիսի, 2018 
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