
 
 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄ Գլխավոր էլեկտրիկ 

ՎԵՐԱԴԱՍ  Գլխավոր ինժեներ-էլեկտրիկ  

ԺԱՄԿԵՏ Երկարաժամկետ 

ՎԱՅՐԸ Վայոց Ձոր, Ամուլսար 

ԿԱՐԳ  

 

ԼԻԴԻԱՆ ԱՐՄԵՆԻԱ 

 

✓ «Լիդիան Արմենիա» ընկերությունը հանդիսանում է մինչ այժմ Հայաստանում խոշորագույն 

ուղղակի արտաքին ներդրումներն ապահոված միջազգային ընկերությունը   

✓ Լիդիանի կողմից հրավիրվել են միազգային համբավ ունեցող ինժեներական ընկերություններ և 

խորհրդատուներ Վայոց Ձորի մարզում 10 միլիոն տոննա տարեկան հզորությամբ հանքի և 

վերամշակման գործարանի նախագծման համար։ 

✓ Աշխատանքային գործունեության ընթացքում Ընկերությունը կիրառում է առաջատար 

լավագույն մեթոդները՝ սահմանելով Առողջապահության, տեխնիկական անվտանգության, 

բնապահպանության և սոցիալական պատասխանատվության ամենաբարձր չափորոշիչները։ 

✓ Հանքն ու վերամշակման հանգույցները ներկայումս գտնվում են շինարարության փուլում, իսկ 

դրանց գործարկումը նախատեսված է 2018թ-ի 3-րդ եռամսյակում։ 

Ներկայումս Լիդիան Արմենիա ընկերության կողմից իրականացվում է շահագործման 

նախապատրաստական աշխատանքներ, որոնք ներառում են նաև կապալառուներից բացի 

ավելի քան 700 տեղացի մասնագետների հավաքագրում մշտական աշխատանքի համար։ 

 

ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ  

 

Նախատեսվում է տարեկան մոտ 10 միլիոն տոննա հանքաքարի տեղափոխում  իրականացնել 

հանքից դեպի վերամշակման գործարան։ Հանգույցների թվին են պատկանում՝ ջարդման ու 

տեսակավորման հանգույցը, 5կմ դեպի ներքև իջնող վերգետնյա փոխակրիչը, հանքաքարի 

փոխադրման կայանը, կույտային տարրալվացման հարթակը և ոսկու հարստացման գործարանը։  

Ջարդիչ կայանի ու վերգետնյա փոխակրիչի միջով անցնող մանրացված հանքաքարի ծավալը 

կկազմի 1400-1600 տոննա ժամում։  

Հանքում և վերամշակման գործարանում օգտագործվող բոլոր սարքավորումները ձեռք են բերվում 

հայտնի միջազգային ընկերություններից, որոնցից են՝ շվեդական Sandvik, շվեյցարական ABB և 

Caterpillar ընկերությունները։ 

 

Գլխավոր էլեկտրիկ՝ աշխատանքի նկարագրություն  

 

Հաշվետու լինելով Գլխավոր ինժեներ-էներգետիկին՝ Գլխավոր էլեկտրիկը պարտավոր է լինելու 

կառավարել և ղեկավարել 12 էլեկտրիկների ու չափիչ-հսկիչ գործիքների մասնագետների 

աշխատանքը։ 

Պարտականությունների շրջանակը ներառում է հետևյալը՝  

✓ Կազմակերպել աշխատանքային գործընթացն ու խթանել անձնակազմին՝ նպատակ ունենալով 

նվազագույնին հասցնել պարապուրդային ժամանակը 

✓ Մշակել աշխատողների անհատական զարգացման տարեկան ծրագրեր  

✓ Իրականացնել Լիդիանի կարգապահական քաղաքականություններն ու ապահովել տարեկան 

կատարողականի ստուգումներ  



 
✓ Օրինակ ծառայել տեխնիկական անվտանգության մասով և կատարել ընկերության և ՀՀ 

պետական պահանջներն ու նորմերը։ 

✓ Մասնակցել տեխնիկական սպասարկման աշխատանքների շաբաթական, ամսական ու 

տարեկան պլանավորմանը և բաշխմանը ենթակաների միջև։ 

✓ Կազմել աշխատանքային պատվերներ ու պահանջներ տեխսպասարկման համակարգչային 

համակարգի միջոցով։  

✓ Բարելավել ստանադարտ աշխատանքային ընթացակարգերն ու ստուգումները։ 

✓ Կազմել և վերահսկել էլեկտրական մասի, պահեստամասերի, գործիքների, վերապատրաստման, 

խորհրդատուների, վերանորոգումների ու կապալառուների բյուջեները։ 

✓ Պարբերաբար հանդես գալ որպես պատասխանատու էլեկտրիկ-մենեջեր՝ կարողանալով 

ուղղորդել աշխատանքները խափանումների ընթացքում և անհրաժեշտության դեպքում 

ներկայանալ տեղամաս գիշերային ժամերին։  

 

ՓՈՐՁ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ  

Ընկերությանն անհրաժեշտ են եռանդուն և նպատակասլաց, ինչպես նաև հանքարդյունաբերության 

կամ ծանր մեքենաշինության բնագավառում աշխատանքային փորձ ունեցոց գլխավոր ինժեներ-

էլեկտրիկներ։  

Ընտրված թեկնածուները պարտավոր են ուղղորդվել տեխնիկական անվտանգության պահանջներով 

և պատրաստակամ լինեն սովորելու և կիրառելու նորագույն տեխնիկական անվտանգության 

չափանիշներ։ 

Թեկնածուները պետք է ունենան՝  

✓ Մասնագիտական կրթություն և մեծ աշխատանքային փորձ հանքարդյունաբերության ոլորտում, 

ինչպես նաև համապատասխան վերապատրաստում։ Կամ բարձրագույն կրթություն և մեծ փորձ 

ղեկավար պաշտոնում հանքարդյունաբերական կամ հարակից ոլորտներում։ 

✓ Ղեկավարման դասընթացների մասնակցություն 

✓ Զգալի տեխնիկական հմտություններ ԲԼ, ՑԼ, չափիչ-ստուգիչ և ավտոմատացման սարքերի 

իմացություն, ինչպես նաև առկա խնդիրների բացահայտման ու կարգաբերման կարողություն 

✓ Լարված պայմաններում աշխատելու ունակություն և ենթականներին օգնելու 

պատրաստակամություն  

✓ Հայերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն, ինչպես նաև անգլերենով բավարար շփվելու 

կարողություն 

✓ Աջակջելու և շփվելու պատրաստակամություն  

Ներքոգրյալի իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն՝ 

✓ ABB VSD, Schneider և ABB HV and LV MCC-երի փորձ  

✓ Արդյունաբերական ցանցերի (օպտիկամանրաթելային և բաց արդյունաբերական ցանցի) հետ 

աշխատելու փորձ  

✓ ABB տրանսֆորմատորներ  

✓ ABB և/կամ Siemens PLC ծրագրավորում և թերությունների հայտմաբերում  

  

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

Աշխատանքի վայրը Գնդեվազի մոտակայքում գտնվող հանքի տարածքում է լինելու, աշխատողները 

կբնակվեն  Հայաստանի առաջնակարգ հանգստավայր հանդիսացող Ջերմուկ քաղաքում։ 

Աշխատանքային գրաֆիկով նախատեսվում է բավականաչափ ազատ ժամանակ թեկնածուի 

ընտրությամբ Վայոց Ձորի տարածքից դուրս գտնվելու համար։ 

Նախատեսվում է նախապատրաստում սարքավորման միջոցով։  

Ընտրված թեկնածուին կառաջարկվի մրցունակ աշխատավարձ։   

 



 
 

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 

21 մարտի 2018 
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