
 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Խողովակային մոնտաժման աշխատանքների պատասխանատու 

ՎԵՐԱԴԱՍԻ 

ՊԱՇՏՈՆ 
 

ԺԱՄԿԵՏ 6 ամիս 

ՎԱՅՐ Ամուլսար, Վայոց ձոր 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Խողովակային մոնտաժման աշխատանքների պատասխանատուն պարտավոր է լինել շինհրապարակում՝ 

վերահսկելու համար, որ խողովակաշարերի տեղադրման գործողությունները համապատասխանեն 

Առողջապահության, աշխատանքի անվտանգության, բնապահպանության և անվտանգության 

քաղաքականության պահանջներին, տեղամասի պահանջներին, աշխատանքային ընթացակարգերին ու 

չափանիշներին։ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Ապահովում է թիմի պատշաճ աշխատանքը սահմանված ժամկետներում և հաստատված ծրագրային 

գծագրերին, մասնագրերին, ընթացակարգերին ու չափորոշիչներին համապատասխան 

•  Պատասխանատավություն է կրում Առողջապահության, աշխատանքի անվտանգության, 

բնապահպանության և անվտանգության չափորոշիչների, ինչպես նաև որակական պահանջների 

կատարման համար 

• Ստուգում և հետևում է գծագրերի, մասնագրերի, աշխատանքային հրահանգների, նյութերի 

մատակարարման և գործիքների առկայությանը համապատասխան աշխատանքային տարածքում 

• Համագործակցում է կապալառուի անձնակազմի, Պլանավորման գծով ինժեներների ու շինարարության 

գծով ինժեներների  հետ։ Մշակում է մանրամասն օրական ու շաբաթական աշխատանքային պլաններ 

ընդհանուր պլանավորման գրաֆիկին համապատասխան 

• Հետևում է աշխատանքին ու սահմանված գործելաոճին, ինչպես նաև խողովակաշարերի համար 

պատասխանատու անձնակազմի հաճախելիությանը 

• Մշակում է պլաններ և մասնագրեր ծրագրի համար։ Մշակում է պլաններ սահմանված 

ընթացակարգերին ու կանոնակարգերին համապատասխան՝ հաշվի առնելով աշխատանքի 

անվտանգության նկատառումներն ու տեղեկացնելով թիմին այդ պլանների մասին 

• Մասնակցում և վերահսկում է խողովակաշարային համակարգերի տեղադրման ու վերանորոգման 

աշխատանքները։ Ինչը ենթադրում է ծրագրի պլանների ու մասնագրերի լիարժեք ընկալում և 

համապատասխան գործիքներ ու սարքավորումներ օգտագործելու հմտություն։ 

• Կրում է ամբողջական պատասխանատվություն իր անձնակազմի և շրջակա միջավայրի տեխնիկական 

անվտանգության համար, ինչպես նաև տեխնիկական անվտանգության ընթացակարգերի ու 

կանոնակարգերի պահանջներին մասնագրերի համապատասխանության համար՝ ապահովելով նաև 

աշխատավայրի տեխնիկական անվտանգությունը։ 

 
 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ/ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

• Միջնակարգ դպրոցի ատեստատ  

• Առնվազն 10 տարվա խողովակաշարերի տեղադրման ոլորտում  

• Աշխատողնեևի ղեկավարելու կարողություն 

• Microsoft Office-ի լավ իմացություն 

• Երկարատև ֆիզիկական աշխատանք կատարելու կարողություն  

• Ճկուն աշխատանքային գրաֆիկով աշխատելու հնարավորություն 

• Խողովակաշարերի տեղադրման կանոնների իմացություն 

• 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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