
 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Մեխանիկական և մոնտաժային աշխատանքների պատասխանատու 

ՎԵՐԱԴԱՍԻ 

ՊԱՇՏՈՆ 
 

ԺԱՄԿԵՏ 6 ամիս 

ՎԱՅՐ Ամուլսար, Վայոց ձոր 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ապահովել ծրագրի այլ գործընթացների հետ ինժեներական աշխատանքների համահունչ կատարումը ծրագրի 

պահանջներով սահմանված կարգով և Ընկերության ուղեցույցներին համապատասխան։ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Հետևել, որ բոլոր շինարարական աշխատանքները, այդ թվում՝ արտադրությունը, նյութերը, 

հարմարանքները, խողովակաշարերն ու կառուցվածքային մասերը համապատասխանեն միջազգային 

չափանիշներին։ 

• Դիտարկել և ստուգել խողովակների իզոմետրիկ, տեղադրման սխեման, խողովակաշարերի և չափիչ-

վերահսկիչ սարքավորումների գծագրերը, շինարարական գծագրերն ու ապահովել դրանց 

համապատասխանությունը Ընկերության չափանիշներին, ծածկագրերին ու գործելակերպին։  Ստուգել 

սարքավորումները, կառույցներն ու նյութերը՝ հայտնաբերելու համար հնարավոր թերությունները և 

զեկուցել վերադասին։ 

• Մասնակցել նորակառույց կամ նոր տեղադրված սարքավորրումների ստուգմանը/փորձարկմանը։ 

• Զեկուցել ծրագրի ընթացքի և առաջընթացի մասին վերադասին՝ նշելով առկա խնդիրներն ու դրանց 

լուծման հնարավորությունները։ Բացահայտել խնդրառատ հարցերն ու առաջակել լուծման եղանակներ։ 

Իրականացնել գծագրերի բազմակողմանի ուսումնասիրություններ ընկերության և կապալառու 

անձնակազմի հետ միասին։ 

• Կատարել վերլուծություններ և կանխատեսումներ մեխանիկական խնդիրների լուծման մասով։ 

Ապահովել սահմանված տեխնիկական մասնագրերին համապատասխանող նյութերի առկայություն։ 

• Ապահովել Առողջապահության, աշխատանքի անվտանգության և բնապահպանական պահանջների 

պատշաճ կատարում՝ հետևելով աշխատանքային չափանիշներին, ընթացակարգերին ու ԱԱԱԲ 

ծրագրերին։ 

• Կարողանալ ստեղծել և պահպանել արդյունավետ աշխատանքային հարաբերություններ 

կապալառուների և Ծրագրի անձնակազմի հետ։ 

• Ապահովել մեխանիկական համակարգի միացումներն ու անխափան աշխատանքը էլեկտրական, 

չափիչ-ստուգիչ և վերահսկման համակարգերի հետ։ Ապահովել գործընթացների հաջորդականությունը, 

փորձարկումներն ու ստուգումները, ինչպես նաև արդյունքների վերլուծությունը։ Մասնակցել 

շահագործման ու տեխնիկական սպասարկման փաստաթղթերի պատրաստանը։ 

• Ճնշումային փականների, պահեստավորման բաքերի ջերմափոխանակիչների, հոսքի բաղադրիչների 

գործարկում և սպասակում, խողովակաշարերի   և սարքավորումների փորձարկումներ։ Ապահովում է 

նյութերի համապատասխանությունը հստակ պահանջներին, ինչպես նաև խողովակաշարերի, 

կառուցվածքների, սարքավորումների ստուգում և վերանայում։ 

• Իրականացնել համապատասխան ստուգման միջոցներով հետևյալ հոսքի բաղադրիչների ֆունկցիոնալ 

ստուգումը՝ ա) մեխանիկական փական, բ) էլեկտրապնևմատիկ փականներ, գ) ճնշման հաղորդիչներ, դ) 

ճնշման չափիչներ, ե) ջերմության փոխանցիչներ, զ)  կանխարգելիչ փական, է) հետադարձ կափույր, ը) 

ֆիլտրներ, թ) խոնավության չափիչներ, Ժ) մակարդակի ցուցիչներ, ի) ճնշման տվիչներ և այլն։ 

• Հետևողական լինել, բացահայտել և կառավարել ծրագրի թերացումները՝ սահմանելով միջոցներ 

նախատեսված նպատակների իրագործման համար։ Կապ պահել և հարթել բոլոր խնդիրները, որոնք 

կապված են ծրագրի կատարման պլանների, գրաֆիկների կամ գործընթացների հետ։  

• Մշտադիտարկել ծրագրի բաժիններից ստացվող հաշվետվությունները, վերլուծել արդյունքներն ու 

վերացնել խնդրառատ կետերը։ 

• Սահմանել ծրագրի հաջող իրակնացման չափորոշիչներ տեղամասի աշխատանքների մասով և 

տրամադրել դրանք ներգրավված կողմերին ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում։ 

• Ակտիվ մասնակցել ծրագրի շրջանակների փոփոխման գործընթացին, բացահայտել հնարավոր 

ճգնաժամային կետերն ու մշակել արտակարգ  իրավիճակների համար պլաններ։ 

Ըստ անհրաժեշտության պարբերաբար պատրաստռել և ներկայացնել զեկույցներ։  

 



 
 

 

 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ/ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

• Ինժեների դիպլոմ  

• Առնվազն 10 տարվա աշխատանքային փորձ մեխանիկի պաշտոնում  

• Բաժինը ղեկավարելու կարողություն  

• Microsoft Office-ի իմացություն 

• Երկար ժամանակ ֆիզիկական աշխատանք կատարելու կարողություն  

• Ճկուն աշխատանքային գրաֆիկով աշխատելու հնարավորություն  

• Վերլուծելու և խնդիրները լուծելու հմտություններ  

• Խոսելու, գրելու և լսելու լավ ձևավորված հմտություններ 

• Ղեկավարելու 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։ 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

24 մայիսի 2018թ. 

ԴԻՄԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

7 հունիսի 2018թ. 
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