
 
 

 

Թափուր հաստիք 

 

Պաշտոնի 

նկարագիր 

Անձնակազմի վերապատրաստման և ուսուցման գործընթացի 

համակարգող 

ղեկավարը Վերամշակման գործարանի ղեկավարի տեղակալ 

Տևողությունը  երկարաժամկետ 

Աշխատանքի վայր Վայոց Ձորի մարզ,Ամուլսար 

  
 

Լիդիան  Արմենիա 

✓ Լիդիան Արմենիան միջազգային ընկերությունը է,որը իրականցրել է ամենախոշոր 

ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում ։ 

✓ Հանքաքարի վերամշակման ծավալը տարեկան կկազմի տաս միլիոն տոննա,Վայոց 

Ձորում գնվող բացահանքի և ոսկու կորզման գործարանի նախագծման աշխատանքները 

կատարել են աշխարհում ոլորտի առաջատար ընկերությունները և խորհրդատունները։ 

✓ Լիդիան Արմենիան կիրառում է լավագույն միջազգային փորձը՝ պահպանելով 

ամենաբարձր միջազգային ստանդարտները,աշխատանքի անվտանգության, շրջակա 

միջավայրի պահպանության և սոցիալական պատասխանատվության ոլորտում։ 

✓ Բացահանքը և ոսկու կորզման ֆաբրիկան կառուցման ընթացքի մեջ են և արտադրական 

պրոցեսի սկիզբը ակնկալվում է 2018  երրորդ եռամսյակում։ 

Ոսկու կորզման գործարան 

Վերամշակման գործարանի արտադրական հզորությունը կլինի տաս միլոն տարի 

հանքաքարի վերամշակում։Վերամշակման գործարանը կազմված է ջարդման տեղամասից, 

5,5 կմ երկարությամբ ժապավենային կոնվեյերից ,հանքաքարի բարձման հանգույցից, 

կույտային տարալվացման հարթակից և ոսկու կորզման տեղամասից ։Ջարդման տեղամասի 

և հանքաքարի տեղափոխման ժամային արտադրողականությունը կլինի 1400-1600 տն:  

Վերապատրաստման գործընթացի համակարգող– ընդհանուր աշխատանքի նկարագիր  

Լիդիան Արմենիա Ընկերությանը անհրաժեշտ է փորձառու և մոտիվացված 

անձնավորություն ՝Ամուլսարի ոսկու վերամշակման գործարանի վերապատրաստման 

գործընթացի համակարգողի պաշտոնում աշխատելու համար։ 

➢ Վերապատրաստման գործընթացի համակարգողը կառուցվածքային սխեմայում 

ենթարկվում է վերամշակման գործարանի ղեկավարի տեղակալին։ 

➢ Կազմակերպում և անց է կացնում աշխատակիցների ուսուցման գործընթացը,և 

մշակում է ուսուցման համակարգ՝ վերամշակման ֆաբրիկայի բոլոր աշխատակիցների 

վերապատրաստման և հմտությունների  կատարելագործման համար   

 

 Հիմնական պատասխանատվությունը ներառում է 

 

➢ Մասնագիտական ունակությունները բարձրացնելու նպատակով ,կազմակերպում է 

ուսուցում ջարդման , կույտային տարալվացման և ոսկու կորզման տեղամասերի 

աշխատակիցների համար ։Կազմակերպում է նաև սարքավորումների 

վերանորոգման,անվտանգության կանոնների պահպանման թեմաներով 

դասընթացներ; 



 

 

➢ Գնահատել և ընտրել ուսուցման ուղղությունները և ճյուղերը ՝քննարկելով այն 

վերամշակման ֆաբրիկայի  ղեկավարների հետ ․ 

 

ՈՒսուցման համակարգողը, աշխատակազմը ուսուցման միջոցով ,պատրաստում է  

աշխատակիցներին , 2018 երրորդ եռամսյակում սահուն կերպով գործարկելու ամբողջ 

արտադրական գործընթացը: 

Արտադրական գործընթացների կայունացումից հետո,կազմում է 

ժամանակացույց՝աշխատակիցների վերապատրաստման և ուսուցման համար ։ 

  

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

Վերապատրաստման գործընթացը արդյունավետ կազմակերպելու համար  

անհրաժեշտ է՝  

 

➢ Բարձրագույն մասնագիտական կամ տեխնիկական կրթություն 

➢ Հինգ տարվա աշխատանքային փորձ արտադրական կամ տեխնիկական ուսուցման 

ոլորտում 

➢ Բանավոր և գրավոր շփվելու հրաշալի կարողություն 

➢ Մասնագիտական նյութերը մատուցեկլու հմտություններ. 

➢ Հայերենի, և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը ցանկալի է 

➢ Նորը ընկալելու կարողություն 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Բոլոր շահագրգիռ թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները 

hr@lydianinternational.co.uk հասցեին: Անհրաժեշտ է նշել հայցվող պաշտոնի անվանումը 

հաղորդագրության թեմա տողում: Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախապես ընտրված 

թեկնածուները 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

05 Ապրիլի, 2018 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

20 Ապրիլի, 2018 
 


