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Եռակցման աշխատանքների վերահսկիչը. 

 

Վերահսկում  և ուղղորդում է իր ենթակայության տակ գտնվող որակավորված մասնագետների աշխատանքը 

կապված եռակցման, խողովակների մեկուսացման, տեխսպասպասարկման և վերանորոգման, պոմպերի 

սպասարկման և վերանորոգման, ինչպես նաև մետաղի կտրման հետ: Ծանր տեխնիկայի  հետ առնչվող 

եռակցման աշխատանքներ: Թափքերի, շերեփների, հարթաշերեփների և  հատուկ տեխնիկայի կախովի 

գործիքների վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքների առկայություն:   

 

Պարտավորվում է առաջադրանքներ տալ իր ենթակայության տակ գտնվող աշխատողներին և անձամբ 

մասնակցել առավել դժվար առաջադրանքների կատարման գործընթացին: Աշխատանքային առաջադրանքները 

տրվում են կարգադրությունների տեսքով, երբեմն գծագրերի և կոտրված մասերի ուղեկցությամբ: Այս կարգի 

աշխատակիցը պատասխանատու է աշխատանքի մեթոդների ընտրության և այլ տեխնիկական հարցերի լուծման 

հարցում: Պատրաստում է ծախսերի նախահաշիվներ, աշխատուժի և նյութերի նախահաշիվներ: Աշխատանքն 

իրականացվում է վերադասի ընդհանուր ուղղորդմամբ և վերանայվում է ծրագրերի իրականացման ընթացքում 

և ավարտին:  

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Նախագծում, նշանակում, վերահսկում է իր ենթակայության տակ գտնվող որակավորված 

մասնագետների և օգնականների աշխատանքները և  դրանց ժամանակացույցը հետևյալ ոլորտներում. 

պոմպերի վերանորոգում, մեխանիկական մշակում, եռակցում, կտրում, զոդում, և Caterpillar և  ոչ 

Caterpillar տեխնիկայի մասերի (կախովի գործիքների) մոնտաժում տվյալների փաթեթների հիման վրա   

• Նախագծում և վերահսկում է նյութի կտրումն և հարմարեցումը՝ նախապատրաստելով եռակցմանը 

• Պահպանում և վերանորոգում է եռակցման սարքավորումները 

• Կատարում է աշխատանքի և նյութի, այլ ապրանքների և սարքավորումների նախահաշվարկ 

• Կազմում է ամենօրյա աշխատանքի և ժամանակի վերաբերյալ հաշվետվություններ և կատարում 

ստանդարտ գրառումներ 

• Ուսուցանում է իր ենթակայության տակ գտնվող աշխատակիցներին, հաստատում է տեխնիկական 

անվտանգության և կատարողականության չափանիշները: 

• Կատարում է այլ՝ տվյալ ոլորտին հարակից աշխատանքներ, ըստ պահանջի 
 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ/ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

• Միջին մասնագիտական կրթություն  

• 10 տարվա փորձ համապատասխան ոլորտում, այդ թվում վերահսկման կամ բարձր որակավորում 

ունեցող շարքային աշխատողի առաջատար փորձ, կամ համարժեք կրթություն և փորձ  

• Ստանդարտ գործիքների, սարքավորումների, նյութերի, մեթոդների վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ, 

ինչպես նաև պահանջվող աշխատանքին համարժեք գործունեություն  

• Հատուկ սարքավորումներ կախովի գործիքների (GET) վերաբերյալ խորացված գիտելիքներ – տվյալ 

կետը քննարկման ենթակա չէ 

• Եռակցման և մեկուսացման աշխատանքներին առնչվող վտանգների և անվտանգության 

նախազգուշական միջոցների վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ  

• Եռակցման աշխատանքների հետ առնչվող սև և գունավոր մետաղների հատկությունների վերաբերյալ 

բավարար գիտելիքներ 



 
• Իր ենթակայության տակ գտնվող շարքային աշխատողների և օգնականների աշխատանքի վերահսկման 

ունակություն  

• Տվյալների պաթեթներն ընթերցելու և ընկալելու ունակություն 

• Այլ բաժինների աշխատակիցների հետ աշխատանքային հարաբերություններ հաստատելու և 

պահպանելու ունակություն 

• Բանավոր և գրավոր հանձնարարությունները հասկանալու և կատարելու ունակություն, ինչպես նաև 

գծագրերի, սխեմաների,  տեխնիկական տվյալների և կոտրված մասերի հետ աշխատելու ունակություն 

• Գրավոր և բանավոր պարզ հաղորդակցվելու ունակություն 

• Աշխատանքում օգտագործվող գործիքների և սարքավորումների կիրառման և պահպանման 

հմտություններ 

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Բոլոր շահագրգիռ թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները 

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

մեջ։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փուլն անցած թեկնածուները; 
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