
 
 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Պաշտոն Վերապատրաստման դասընթացների համակարգող (x2) 

Ղեկավար Վերամշակման գործարանի ղեկավարի տեղակալ 

Տևողություն Երկարաժամկետ 

Աշխատանքի վայր Վայոց Ձորի մարզ,Ամուլսար 

 

Լիդիան  Արմենիա 

✓ Լիդիան Արմենիան Հայաստանում  մինչ այժմ օտարերկրյա ամենախոշոր ներդրումը կատարած 

միջազգային ընկերություն է: 

✓ Ընկերությունը՝ Վայոց Ձորի մարզում գտնվող բացահանքի և ոսկու կորզման գործարանի, որի 

տարեկան արտադրողականությունը տաս միլիոն տոննա է, նախագծման աշխատանքներն 

իրականացնելու նպատակով ներգրավել է աշխարհում ոլորտի առաջատար ինժեներական 

ընկերությունների և խորհրդատուների։ 

✓ Լիդիան Արմենիան կիրառում է լավագույն միջազգային փորձը՝ սահմանելով առողջապահության, 

տեխնիկական անվտանգության, բնապահպանության և սոցիալական պատասխանատվության 

ամենբարձր չափորոշիչները։ 

✓ Բացահանքն ու վերամշակման գործարանը ներկայումս գտնվում են շինարարության փուլում, իսկ 

դրանց գործարկումը նախատեսված է 2018թ-ի 3-րդ և 4-րդ եռամսյակում։ 

 

Վերամշակման գործարան 

Վերամշակման գործարանում տարեկան վերամշակվելու է բացահանքից բերվող մոտավորապես 

տաս միլոն տոննա հանքաքար։ Վերամշակման գործարանը բաղկացած է ջարդման և 

տեսակավորման տեղամասից, 5 կմ երկարությամբ ժապավենային փոխակրիչից, հանքաքարի 

բարձման հանգույցից, կույտային տարրալվացման հարթակից և ոսկու կորզման/ ԱԴՎ գործարանից։ 

Ջարդման տեղամասի և հանքաքարի տեղափոխման ժամային արտադրողականությունը կլինի 1400-

1600 տոննա:  

Վերամշակման գործարանում աշխատանքները ծավալվելու են երեք հիմնական ուղղություններով՝ 

ջարդման տեղամաս/փոխակրիչ, բարձման հանգույց/ կույտային տարրալվացում և 

ադսորբցիա/դեսորբցիա/վերականգնում: Լիդիանը պարտավորություն է ստանձնել որպես 

օպերատոր աշխատանքի ընդունել հարակից գյուղերի և քաղաքների բնակիչներին: Բոլոր 

աշխատակիցները մասնակցելու են ընդգրկուն և համապարփակ դասընթացների, որոնց նյութերը 

այժմ պատրաստվում են միջազգային խորհրդատուի կողմից: 

 

Վերապատրաստման դասընթացների համակարգողի աշխատանքի նկարագիր  

Լիդիան Արմենիա ընկերությանն անհրաժեշտ է վերապատրաստման դասընթացների երկու 

համակարգող, որոնցից մեկը աշխատելու է 1600մ բարձրության վրա գտնվող ԱԴՎ գործարանում, իսկ 

մյուսը՝ 2600մ բարձրության վրա գտնվող ջարդման և տեսակավորման տեղամասում՝ ԱԴՎ 

գործարանից 12 կմ հեռավորության վրա: Վերապատրաստման դասընթացների համակարգողը 

համապատասխան ուղղվածություններով դասընթացներ է կազմակերպում օպերատորների համար 

և պատասխանատու է նրանց աշխատանքային հմտությունների շարունակական բարելավման 



 
համար: Վերապատրաստման դասընթացների համակարգողի անմիջական ղեկավարը 

վերամշակման գործարանի ղեկավարի տեղակալին:  

Հիմնական պարտականությունները ներառում են՝ 

 

Նախաշահագործման և գործարկման փուլ 

➢ Աջակցել դասընթացավարին դասընթացների նյութերը պատրաստելու գործում, 

➢ Աջակցել աշխատողների ընտրության գործընթացում, 

➢ Աջակցել դասընթացավարին դասընթացների անցկացման գործընթացում՝ և՛ լսարանում, և՛ 

գործարանում:  

 

Շահագործման փուլում 

 

➢ Համակարգել անվտանգ շահագործման դասընթացները, թարմացնել ստանդարտ 

գործառնական ընթացակարգերը, 

➢ Ըստ անհրաժեշտության գործարանում անցկացնել օպերատորների պրակտիկ դասընթացներ, 

➢ Վերապատրաստել նոր օպերատորներին,  

➢ Կազմակերպել կարողությունների վրա հիմնված դասընթացների ծրագիր՝ ՄՌԿ բաժնի հետ 

համատեղ,  

➢ Կազմել դասընթացների տարեկան պլան, պլանավորել և իրագործել հաստատված 

գործողությունները, 

➢ Թարմացնել դասընթացների նյութերը, աջակցել գործարանում նախազգուշացնող նշանների 

տեղադրման գործընթացում:  

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

Լիդիան Արմենիային անհրաժեշտ են համապատասխան որակավորում ունեցող և փորձառու 

մասնագետներ՝ Վերամշակման գործարանում Վերապատրաստման դասընթացների համակարգողի 

թափուր հաստիքը զբաղեցնելու համար:  

 

Ընտրված թեկնածուները պարտավոր են ուղղորդվել տեխնիկական անվտանգության պահանջներով 

և պատրաստակամորեն սովորել և կիրառել տեխնիկական անվտանգության նորագույն 

չափանիշները: 

 

Հանքարդյունաբերության կամ այլ արդյունաբերական ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է, 

բայց ոչ պարտադիր: Դասընթացների կազմակերպման նախկին փորձը ցանկալի է, բայց ոչ 

պարտադիր: Հաջող թեկնածուները պետք է համապատասխանեն ստորոգրյալ պահանջներին. 

 

➢ Բարձրագույն մասնագիտական կրթությաուն հանքարդյունաբերության կամ կից տեխնիկական 

ոլորտում, 

➢ Նվազագույնը հինգ տարվա աշխատանքային փորձ արտադրական կամ տեխնիկական 

դասընթացների ոլորտում, 

➢ Բանավոր և գրավոր հաղորդակցաման լավ հմտություններ, 

➢ Ուսումնական նյութը արդյունավետ ներկայացնելու հմտություններ, 

➢ Հայերենի և ռուսերենի գրավոր/բանավոր գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը 

ցանկալի է: 

 



 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

Աշխատավայրը Գնդեվազի մոտակայքում գտնվող հանքավայրն է: Աշխատանքային գրաֆիկը 

ստանդարտ է՝ շաբաթական հինգ աշխատանքային օր,  սակայն աշխատանքի պահանջներից 

կախված կարող է փոփոխվել: Ընտանիքի հետ Ջերմուկ տեղափոխվելու դեպքում տրվում է 

Ջերմուկում կացարանի վարձակալման գումար, իսկ չամուսնացածներին կացարան կտրամադրվի 

ընկերության ճամբարում: Ապահովվում է Երևան Ջերմուկ երկկողմ փոխադրում: 

Ընտրված թեկնածուները կմասնակցեն Վերամշկման գործարանի բոլոր հանգույցների վերաբերյալ 

դասընթացների: 

Աշխատավարձը մրցունակ է: 

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Բոլոր շահագրգիռ թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականները 

hr@lydianinternational.co.uk հասցեին՝ հաղարդագրության թեմա տողում նշելով պաշտոնի անվանումը: 

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական փուլն հաջողությամբ անցած թեկնածուները: 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

14 Մայիսի, 2018 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

28 Մայիսի, 2018 
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