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Ստորև ներկայացնում ենք Գեոթիմ 
Ընկերության Տեղական զբաղվբածու-
թյան պլանը:

�Þ���Ընդհանուր կադրային 
քաղաքականությունը

Գեոթիմը հակված է հնարավորության 
դեպքում և առավելագույնս հավաքա-
գրել տեղական աշխատակազմ, հաս-
կանալով նաև, որ որոշ հմտություն-
ների բացակայության դեպքում, տվյալ 
տարածքից և մարզից դուրս կադրեր 
ներգրավելու անհրաժեշտություն կլի-
նի:

Գեոթիմին անհրաժեշտ են բարձր, մի-
ջին, ինչպես նաև որակավորում չունե-
ցող աշխատողներ: Միջին որակավոր-
ման ու որակավորում չունեցող աշխա-
տողները կընտրվեն տեղում` անհրա-
ժեշտ հմտությունների առկայության 
պարագայում: Որակավորված աշխա-
տողների ընտրությունը կկատարվի 
տվյալ պաշտոնի համար դիմած լավա-
գույն թեկնածուներից՝ ելնելով վերջին-
ներիս որակավորումից:   

Þ�  Ուղղորդող սկզբունքներ  

Հավասարություն. աշխատատեղերի 
հավասարաչափ բաշխում և ընտանիք-
ների ներգրավում ազդակիր տարած-
քում՝ ապահովելու զբաղվածության 
օգուտների համաչափ մոտեցում և 
բաշխում:

Անկողմնակալ մոտեցում. Ընկերու-
թյունը տրամադրում է աշխատանքի 
հավասար հնարավորություններ, ա-
ռանց հաշվի առնելու դիմողի սեռը, ռա-
սան, ազգությունը, հաշմանդամու-
թյունը կամ կրոնական դավանանքը: 
Հաշմանդամություն դեպքում, ուղղոր-
դող սկզբունքները համապատասխա-
նելու են Հայաստանյան համապատաս-
խան օրենսդրությանը:
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Որակական համապատասխանություն. 

հավաքագրումը կլինի նպատակային և 

հիմնված տեխնիկական հմտությունների 

և դիմողի՝ աշխատանքի պահանջներին 

համապատասխանելու և Ընկերության 

մշակույթային միջավայրում աշխատելու 

կարողությունների վրա:

Թափանցիկ ընթացակարգ. հավաքա-

գրման ընթացքում նախատեսվում է 

կիրառել ուղղորդող սկզբունքներ՝ աշխա-

տատեղերի հայտարարություններ, աշ-

խատանքների նկարագրություն, ընտ-

րության չափորոշիչներ, գնահատման 

կոմիտե, հարցազրույցներ և այլն:

Ազգային աշխատանքային  օրենսգրքի 

պահանջների կատարում. հավաքագըր-

ման պլանը հետևելու է   հավաքագրման 

գործընթացին և աշխատանքային փոխ-

հարաբերությունների վերաբերյալ ազ-

գային օրենքների պահանջներին:

Նվազագույն աշխատանքային տարիքը. 

դիմողներին կդիտարկեն  նվազագույն 

աշխատանքային տարիքից՝ 18 և բարձ 

տարեկան: 18-ը չլրացած անձիք չեն ներ-

գրավվի ծանր աշխատանքներում, ինչը 

կարող է անդրադառնալ նրանց առողջու-

թյան վրա: 18-ը չլրացած անձիք ծնողնե-

րի գրավոր համաձայնությամբ կարող են 

կատարել թեթև աշխատանքներ: 

Աշխատանքների պայմաններն ու պա-

հանջները. Աշխաատնքի պայմաններն 

ու պահանջները, մասնավորապես՝ տևո-

ղությունը, տեղանքը, վարձատրության 

չափը, հստակորեն կսահմանվեն աշխա-

տանքային պայմանագրում:

Ինֆորմացիոն կենտրոն 

Ջերմուկում

Գեոթիմ ՓԲԸ-ն շուտով Ջեր-
մուկում կբացի Ինֆորմացիոն 
Կենտրոն, որը կծառայի որպես 
շահագրգիռ կողմերի հետ շփման 
հարթակ: 
Գեոթիմը փնտրում է Սոցիա-
լական Ծրագրերի Համայնքային 
օգնական, Ջերմուկի ինֆորմա-
ցիոն Կենտրոնում աշխատելու 
համար: Աշխատանքի նկարագի-
րը հակիրճ.

*  Կ ա զ մ ա կ ե ր պ ե լ  ժ ո ղ ո վ ն ե ր , 
լսումներ, հանդիպումներ

* Մասնակցել  դաշտային աշ-
խատանքներին. հարցումներ, 
տվյալների հավաքագրում

* Աշխատել համայնքի ակտիվ խմբի 
հետ, մասնակցել ամեն-ամսյա և 
այլ ժողովներին  

* Գրառել այցելուներին, հետե-վել 
գ ա ն գ ա տ ա ր կ մ ա ն  գ ր ա ն -
ցումներին

* Այցելել սոցիալական ծրագրերի 
վայր, մասնակցել միջոցառում-
ներին

Մանրամասների համար տես.
www.geoteam.am/economic-impact/
careers.html
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Þ   Հավաքագրման ընթացակարգը

Աշխատանքի նկարագրություն - Բոլոր թափուր 

աշխատատեղի նկարագրությունները կմշակվեն 

Գեոթիմի համապատասխան բաժնի կողմից հավա-

քագրումից առաջ, սահմանելով. 

* Հիմնական պարտականությունները

* Աշխաանքային պահանջները - տևողությունն ու 

հիմնական պայմանները

* Պահանջվող կրթական և / կամ տեխնիկական 

մակարդակը

* Ընտրության չափորոշիչները

* Համապատասխան փորձը:

Թափուր աշխատատեղի հայտարարություն.

  Աշխատանքների վերաբերյալ հայտարարություն-

ները՝ դիմելու համար սահմանված վերջնաժամ-

կետներով, կտեղադրվեն Գեոթիմի կայքում, ամեն-

ամսյա ամսաթերթում, ինչպես նաև հայտարարու-

թյունները կտարածվեն համայնքային օգնականների 

միջոցով, համայնքային ժողովներում և այլն: 

Ռեզյումեներ և հարցազրույցներ. հետաքրքրված թեկ-

նածուներից կհավաքվեն ռեզյումեներ, որոնք այնու-

հետև կուսումնասիրվեն Կադրերի կամ համապա-

տասխան բաժնի կողմից, կկազմվի սահմանված չափո-

րոշիչներին համապատասխանող թեկնածուների 

վերջնական ցուցակը: Տարբեր աշխատանքների հա-

մար ստեղծվող Ընտրական կոմիտեները կդիտարկեն 

ընտրված թեկնածուների ռեզյումեները և կանցկաց-

նեն նրանց հետ հարցազրույցներ՝ համադրելով նրանց 

տվյալները Աշխատանքի նկարագրությունում նշված 

պահանջների հետ և որոշելով թեկնածուի հա-

մապատասխանությունը տվյալ աշխատանքի համար: 

Կարող են մշակվել դիմումի ձևեր՝ թեթևացնելու  լրաց-

ման գործընթացը: Տվյալ հավաքագրման փուլում 

չընտրվելու դեպքում, ընկերությունը կդիտարկի այն 

հաջորդ աշխատանքների հավաքագրման ժամանակ: 

Ընտրություն. հարցազրույցից հետո Կոմիտեն կհայտ-

նի ընտրված թեկնածուների մասին, որոնց Կադրերի 

բաժինը աշխատանքի առաջարկ կանի. դրան կհաջոր-

դի համապատասխան թղթաբանական աշխատանքը 

(Հայաստանյան օրենսդրության պահանջների համա-

ձայն): Այդ փուլում ընտրված թեկնածուն պետք է 

անցնի նախնական բժշկական զննում՝ որոշելու նրա 

առողջական վիճակը և համապատասխանությունը 

տվյալ աշխատանքի համար:  

Որոշ աշխատանքների համար սահմանված են կոնկրետ բժշկական 

պահանջներ, օրինակ՝ վարորդների պարագայում՝ լավ տեսողություն: 

Կադրերի բաժնի տվյալների բազա. Կոմիտեն այնուհետև կփո-

խանցի բոլոր ռեզյումեները Կադրերի բաժին, որը կապահովի դրանց 

գաղտնիությունը: Այս տեղեկությունը նախատեսված է բացառապես  

Կադրերի բաժնի կողմից հետագա աշխատանքների համար ընտրու-

թյուն կատարելու և կարիերայի զարգացման նպատակով օգտա-

գործման համար: Անձնական տվյալները, առանց տվյալ անձի 

թույլտվության, ենթակա չեն հրապարակման երրորդ անձանց 

(աշխատանքային հնարավորությունների հետ կապված):

Ռեզյումեներից ստացված տվյալները կներառվեն ծրագրի ազդակիր 

տարածքի համար ստեղծվող առկա հմտությունների տվյալների 

բազայում: Նշված տեղեկությունը կտրամադրվի տեղական կադրեր 

փնտրող կապալառու ընկերություններին՝ գաղտնի հիմունքներով: 

Þ   Կապալառուների գործելաոճ

Կապալառուներից ակնկալվում է նույնպիսի, այն է՝ Գեոթիմի կողմից 

կիրառվող տեղական Զբաղվածության քաղաքականության կիրա-

ռում: Մասնավորապես, Կապալառուների պարտավորությունները 

սահմանված են Գեոթիմի համար մշակված Առողջապահության և 

անվտանգության պլանում, Տեղական զբաղվածության պլանում և 

այլն: Աշխատատեղերի հայտարարություններ տալուց առաջ, Կապա-

լառուն պարտավոր է համաձայնեցնել Ընկերության հետ հետևյալ 

հարցերը. 

* Տվյալ աշխատանքի համար պահանջվող որակավորումները, 

հավաքագրման ենթակա աշխատողների թիվը և աշխատանքի 

տևողությունը

* Պաշտոնն ու դասակարգումը

* Աշխատանքի բնույթը կամ նկարագրությունը

* Հավաքագրման գործընթացը

* Բազային վարձատրությունը/աշխատավարձը

* Արտոնություններ և նպաստներ. բժշկական նպաստներ, 

արտաժամյա վարձատրություն

* Աշխատանքային օրեր/ժամեր, հանգստի ժամանակ

* Անվտանգություն, անվտանգության սարքավորումներ

* Արձակուրդ հիվանդության պատճառով, հաշմանդամություն

*�Տարեկան արձակ�րդներ - վճարովի, անվճար

*�Աշխատողների պարտական�թյ�նները և Կարգապահական 

միջոցներ (Ընկեր�թյան կանոնակարգերին համահ�նչ)

*�Աշխատանքի դադարեց�մ և հարակից հատ�ցման բանաձևեր:
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