
 
 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Լեռնհանքային աշխատանքների բրիգադավար  

ՎԵՐԱԴԱՍ  Հանքի շահագործման աշխատանքների ղեկավար 

ԺԱՄԿԵՏ Երկարաժամկետ 

ՎԱՅՐԸ Վայոց Ձոր, ամուլսար 

ԿԱՐԳ  

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Պատասխանատու է անձնակազմի ընդհանուր անվտանգության համար և պարտավոր է 

բացահայտել ու արձագանքել տեղամասում առկա ամեն տեսակի անվտանգության 

ռիսկերին։ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

• Պլանավորել և ուղղորդել փորման և թափոնների ու հանքաքարի հեռացման ու 

համապատասխան վայրում դրանց տեղադրման աշխատանքները ըստ հանքի 

շահագործման պլանի 

•  Պահպանել սահմանված բյուջեն ու ժամանակացույցը՝ ապահովելով հանքի ընդհանուր 

արդյունավետությունը, աշխատանքների որակն ու անվտանգությունը 

• Կատարել սահմանված բոլոր անվտանգության պահանջները ըստ ընկերության ու ՀՀ-ում 

գործող տեխնիկական անվտանգության նորմերի։ 

•  Հրաժարվել աշխատանքից, դադարեցնել կամ ընդհատել այն, եթե տեսնում է 

աշխատողների առողջությանը կամ կյանքին սպառնացող որևէ վտանգ 

• Ուղղորդել և կազմակերպել անձնակազմի օրական աշխատանքները՝ անվտանգ, 

արդյունավետ ու օպտիմալ արտադրական գործընթաց ապահովելու նպատակով 

• Ճշգրտորեն կազմել ու ներկայացնել աշխատողների աշխատաթերթիկները /տաբելները/ 

• Արդյունավետ համագործակցել այլ բաժինների ու կապալառուների հետ՝ սահմանված 

նպատակներին հասնելու համար 

• Անընդհատ բարելավել աշխատանքային գործընթացը 

• Խթանել, սովորեցնել և զարգացնել ենթականերին՝ սահմանված նպատակներն 

ապահովելու համար 

• Կատարել ու հետևել անձնակազմի կողմից Առողջապահության, տեխնիկական 

անվտանգության ու անվտանգության չափանիշների, ինչպես նաև համապատասխան 

քաղաքականությունների ու ընթացակարգերի կատարմանը 

• Համագործակցել այլոց հետ փոփոխությունների կառավարման ու լավագույն 

տարբերակների ընտրության մասով 

• Պատասխանատվություն կրել հանքարդյունաբերական ու հարակից սարքավորումների 

անվտանգ ու արդյունավետ շահագործման համար 

• Ապահովել ընկերության քաղաքականությունների ու ընթացակարգերի կատարումը 

• Մշակել, հասկանալ ու հետևել հանքի արտադրությանն առնչվող հիմնական 

նպատակներին /արտադրական ծավալներ ու հարակից ծախսային սահմանափակումներ/ 

• Օրական կտրվածքով գնահատել աշխատողների կատարած աշխատանքն ու լրացնել 

սահմանված ձևաթղթերը 



 

• Անձնակազմից ընտրել ու պատրաստել մեքենավարներ  

• Հասկանալ ու հետևել ինժեներական պահանջներին  

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

• Բացահանքում աշխատելու 15 տարվա փորձ  

• Մինչև 45 աշխատողի ղեկավարելու առնվազն 5 տարվա փորձ  

• Ծանր հանքարդյունաբերական տեխնիկայի իմացություն կամ աշխատելու փորձ, 

նախընտրելի է՝ 350-տոննայանոց էքսկավատորի և 200-տոննա տարողությամբ 

ինքնաթափերի հետ աշխատելու փորձ, 

• Ցանկալի է լեռնային ինժեների կրթություն,  

• Հայերեն ու ռուսերեն լեզուների իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտարկվի 

որպես առավեություն, 

• Վարորդական իրավունք 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Բոլոր շահագրգիռ թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները 

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

անվանման մեջ; Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փուլն անցած թեկնածուները; 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

12 մարտի 2018 

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

27 մարտի 2018թ. 

 

 

mailto:hr@lydianinternational.co.uk

