
 
 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Հանքանյութի բեռնառաքման գծով ինժեներ 

ՎԵՐԱԴԱՍԻ 

ՊԱՇՏՈՆ 
Հանքի տեխնիկական հարցերով մենեջեր/Ավագ հանքային ինժեներ  

ԺԱՄԿԵՏ Մշտական 

ՎԱՅՐ Ամուլսար, Վայոց ձոր  

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Լիդիան Արմենիա ընկերությանն անհրաժեշտ է Հանքային ինժեներ կամ ՏՏ մասնագետ  Ամուլսարի Ոսկու 

Հանքի Տեխնիկական ծառայությունների բաժնում հանքանյութի բեռնառաքման աշխատանքները և տվյալների 

գրանցման համակարգը կառավարելու և համակարգելու համար:  

 

Հանքանյութի բեռնառաքման գծով ինժեները հաշվետու է Ավագ ինժեներին, աջակցում է բաց եղանակով ոսկու 

անվտանգ և օպտիմալ  արդյունահանման աշխատանքներում: Տվյալ պաշտոնը զբաղեցնող աշխատակցի 

պարտականությունների մեջ է մտնում նաև արտադրության և ինժեներատեխնիկական հարցերով թիմին 

տեխնիկական աջակցություն տրամադրելը:   Բեռնառաքման գծով ինժեները պատասխանատու է ժամանակին, 

պատշաճ և անվտանգ կերպով հանքանյութի բեռնառաքման համակարգի տեխնիկական կողմն ապահովելու 

համար:   

  

• Պատասխանատու է հանքանյութի բեռնառաքման ողջ համակարգի աշխատանքի և սպասարկման 

համար 

• Ապահովում է հանքանյութի բեռնառաքման գծով աշխատակիցների հետ ամենօրյա հաղորդակցություն 

և տրամադրում մասնագիտական աջակցություն 

• Ապահովում է հանքի մոդելի վերաբերյալ տվյալների թարմացումը բեռնառաքման համակարգում 

• Ապահովում է  արտադրական պլանների առկայությունը 

• Ապահովում է հանքի բեռնառաքիչներին անհրաժեշտ փաստաթղթերի ժամանակին տրամադրումը 

• Ապահովում է չպետքական փաստաթղթերի հեռացումը համակարգից 

• Մշտապես թարմացնում է տվյալների բազան արդյունահանման աշխատանքների առաջընթացին 

զուգընթաց   

• Լուծում է բեռնառաքման համակարգում առաջացող հարցերն ու խնդիրները՝ աշխատելով վաճառքի 

գործակալների և մատակարարների հետ  

• Կապ է պաշտպանում համապատասխան աշխատակիցների հետ՝ ապահովելով փաստաթղթերի 

(օրինակ՝  նյութերի վերաբերյալ տվյալները) ժամանակին մուտքագրումը համակարգ  

• Ապահովում է տվյալների որակը՝ ուսումնասիրելով դրանք ամենօրյա կտրվածքով, նախքան 

արտադրության վերաբերյալ հաշվետությունների ներկայացումը:  

• Մշակում է հաշվետվությունների և տեղեկատվական տվյալների ծրագրային պատուհաններ (dashboards) 

• Կազմում է հաշվետվություններ մենեջերների և վերահսկիչների համար 

• Իրականացնում է հանքի մոդելի ստեղծում և սպասարկում. Ճանապարհի, դիտակետերի, ճանապարհի 

թեքության, բեռնաթափման և բեռնման ժամանակացույցի, նյութերի կառավարման, մակերեսների, 

երթևեկության ժամերի, տ/կմ/ժ սահմանումների փոփոխություններ 

• Համակարգում է նյութերի փաստաթղթերի ներբեռնման/արտաբեռնման գործընթացը  

• Ապահովում է նախատեսված աշխատանքների իրականացումը 

• Սարքավորումների շահագործման ժամերի վերաբերյալ տվյալների ստուգումը 

• Ուսումնասիրում է ցիկլի հետ կապված խնդիրների պատճառները 

• Ճշտգրտում է տեխնիկայի շահագործման ժամերը 

• Համակարգում է բեռնառաքման սարքավորումների համակարգային կարգաբերումները և տվյալների 

փաստաթղթերը  

• Կառավարում է օպերատորների լիցենզավորման գործընթացը 

• Կազմում և վարում է հաշվետվություններ, ըստ պահանջի 

• Աջակցում է ուսուցողական դասընթացի անհրաժեշտությունը բացահայտելու հարցում 



 
• Կատարում է այլ հանձնարարություններ, ըստ պահանջի 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ/ՓՈՐՁ 

• Բակալավրի աստիճան հանքարդյունաբերության, ինժեներատեխնիկական կամ ՏՏ հարակից 

ոլորտներում /պարտադիր պահանջ է  

• Երեքից (3) հինգ (5) տարվա ինժեներատեխնիկան աշխատանքի փորձ բաց եղանակով 

հանքարդյունահանման ոլորտում/ կդիտվի որպես առավելություն 

• Այլ աշխատակիցների հետ, այդ թվում հանքաքարի ջարդիչ կայանի, փոխակրիչի և վերամշակման 

գործարանի աշխատակիցների հետ մասնագիտական հարաբերություններ հաստատելու և 

պահպանելու կարողություն /  պարտադիր պահանջ է  

• Ցանցերի, այդ թվում միկրոալիքային ռադիոկապի համակարգերի ստեղծման փորձ/ կդիտվի որպես 

առավելություն 

• Microsoft Office, SQL databases և Business Objects ծրագրերի տիրապետում/ կդիտվի որպես առավելություն 

• Առաջնորդության, խնդիրներ լուծելու կարողություն, գրավոր և բանավոր հաղորդակցման 

հմտություններ /  պարտադիր պահանջ է 

• Դաշտային և եղանակային տարբեր պայմաններում երկար ժամանակով աշխատելու կարողություն/ 

պարտադիր պահանջ է 

• ՏՏ և բեռնառաքման խմբերի հետ տարբեր տեսակի աշխատանք կատարելու հմտություններ 

ուսուցանելու ունակություն / պարտադիր պահանջ է  

• Տվյալ պաշտոնի համար պահանջվող հիմնական պարտականությունները կատարելու ունակություն/ 

պարտադիր պահանջ է 

• B և C կարգի վավեր վարորդական իրավունքի առկայություն / պարտադիր պահանջ է 

• Անգլերենի իմացություն / կդիտվի որպես առավելություն 

 

ԴԻՄՈՒՄԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Բոլոր հետաքրքրված թեկնածուները կարող են իրենց բնութագրերն (CV) ուղարկել հետևյալ էլ․ հասցեով՝  

hr@lydianinternational.co.uk։ Էլեկտրոնային նամակի «subject» տողում անհրաժեշտ է նշել տվյալ պաշտոնի 

անվանումը։ Միայն վերջին փուլն անցած (կարճ ցուցակում ընդգրկված) թեկնածուները կհրավիրվեն 

հարցազրույցի։  

 

ԴԻՄՈՒՄԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏԸ 

10 Մայիսի, 2018 

ԴԻՄՈՒՄԸ  ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ  

24 Մայիսի, 2018 
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