
 
 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Պայմանագրերի մենեջեր 

ՎԵՐԱԴԱՍԸ Հանքի ֆինանսական վերահսկող 

ԺԱՄԿԵՏԸ Անժամկետ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՅՐԸ 

Ամուլսար, Վայոց Ձոր  

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ամուլսարի հանքն իրենից ներկայացնում է ավանդական ոսկու բացահանք, որտեղ ոսկու կորզման համար 

կկիրառվի կույտային տարրալվացման մեթոդը։ Սպառվող նյութերի ու պահեստամասերի մատակարարման 

անհրաժեշտությունից բացի հանքի աշխատանքների համար նախատեսվում է ներգրավել կապալառուների, 

ովքեր պատասխանատու կլինեն հարակից գործողությունների կատարման համար, այդ թվում՝ լրացուցիչ 

տարրալվացման հարթակների կառուցումը, տարեկան մոտ 30 միլիոն տոննա հանքաքարի ու դատարկ 

ապարների հորատման ու պայթեցման գործողություններ, տարեկան մոտ 10 միլիոն տոննա հանքաքարի 

փոխադրում վերամշակման հանգույցից մինչև տարրալվացման հարթակ, կույտային տարրալվացման 

հարթակի սպասարկում և 700-ից ավել մարդու համար նախատեսված բանավանի շահագործում իր հարակից 

կառույցներով։  Պայմանագրերի գծով մենեջերից ակնկալվում է աջակցություն ընկերության նպատակների 

իրականացման գործում, մասնավորապես՝ մատակարարների հետ լավ հարաբերությունների ձևավորում և 

զարգացում, պայմանագրային կետերի բանակցում ու տեղական համայնքների համար բիզնես 

հնարավորությունների ստեղծում։ Պայմանագրերի գծով մենեջերը պատասխանատու է լինելու 

պայմանագրերի վերաբերյալ բանակցելու համար՝ սերտորեն աշխատելով տեխնիկական ու վարչական 

պարտականություններ ունեցող կոլեգաների և օժանդակ բաժինների հետ, ինչպես նաև հետևելու է 

պայմանագրերի ավարտման, երկարաձգման ու վերակնքման գործընթացներին՝ բոլոր շահագրգիռ կողմերին 

տեղեկացնելով պայմանագրային փոփոխությունների մասին։ Պայմանագրերի մենեջերը պատասխանատու է 

լինելու նաև պայմանագրերին առնչվող ներքին ու արտաքին խնդիրների լուծման համար՝ ստանձնելով 

բիզնեսի օժանդակման մի շարք գործառույթներ, այդ թվում՝ հանքարդյունաբերական բիզնեսի տիրապետում, 

հաճախորդների ներքին բազայի սպասարկում և բիզնես հնարավորությունների ստեղծում ընկերության 

կողմից ստանձնած կայուն զարգացման պարտավորության շրջանակներում։ Ամուլսարը հանդիսանում է 

երիտասարդ և արագ զարգացող ընկերություն, որում Պայմանագրերի գծով մենեջերը կունենա կարևորագույն 

դերակատարում։ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

• Կազմել, գնահատել, բանակցել, փոփոխել, վերլուծել և կնքել պայմանագրեր՝ համատեղելով 

պայմանագրային դրույթները ընկերության էթիկայի պահանջներին։ 

• Ստեղծել և պահպանել մատակարարների հետ փոխհարաբերություններ՝ հանդես գալով որպես կապող 

օղակ պայմանագրային հարցերի մասով 

• Ուղղորդել պայմանագրերի և ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի պայմանների ու 

պահանջների նախագծման ու բանակցման գործընթացները։ 

• Բացահայտել, գնահատել և կառավարել պայմանագրերի կատարմանն առնչվող ռիսկային գործոնները և 

աջակցել ռիսկերի կառավարման գործընթացների արդյունավետ ու խիստ իրականացմանը   

• Կազմակերպել պայմանագրային բոլոր փաստաթղթերի ու հաղորդակցության վարումը 

• Ապահովել պայմանագրերին վերաբերող հարցերի լուծում ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին 

մակարդակով։ 

• Հետևել և իրականացնել պայմանագրերի ավարտման, երկարաձգման կամ թարմացման գործընթացներ։ 

• Բոլոր շահագրգիռ կողմերին հաղորդել պայմանագրերին վերաբերող տեղեկությունները։  



 
• Մեկնաբանել պայմանագրերն ու աջակցել պայմանագրերին առնչվող հարցերի/խնդիրների լուծմանը։ 

• Տվյալ պաշտոն զբաղեցնող անձը անմիջապես հաշվետու է լինելու Հանքի վերահսկչին  

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ/ՓՈՐՁ 

• Անհրաժեշտ է իրավունքի բակալավրի, ցանկալի է մագիստրոսի աստիճան  

• Ավելի քան 8 տարվա փորձ պայմանագրային ոլորտում  

• Առնվազն հինգ տարվա փորձ արդյունաբերության ոլորտում   

• Պայմանագրային փաստաթղթեր կազմելու և բանակցելու ու իրականացնելու, ինչպես նաև 

պայմանագրային վարչարարության մեծ փորձ  

• Պայմանագրերի վերլուծության մասով բծախնդրություն՝ տարբեր տեխնիկական առաջադրանքներին 

վերաբերող ռիսկերի բացահայտման ու գնահատման կարողությամբ 

• Բանակցելու ձևավորված հմտություններ, նպատակասլացություն և միևնույն ժամանակ մի քանի 

նախագիծ վերահսկելու կարողություն  

• Բարդ իրավական և պայմանագրային թեմաներ համադրելու և ներքին ու արտաքին կողմերի հետ 

հաղորդակցելու կարողություն 

• Պայմանագրային ռիսկերի կառավարման, այդ թվում պահանջների/վեճերի լուծման փորձ  

• MS Office իմացություն (Word, PowerPoint, Excel և Outlook) 

• Բազմամշակույթ միջավայրում աշխատելու փորձ  

• Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն  

• Բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու և կազմակերպչական հմտություններ  

• Պայմանագրերին վերաբերող համակարգչային ծրագրերի իմացություն  

• Առաջադրանքները սահմանված ժամկետներում կատարելու 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 

27 փետրվարի 2018թ․ 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

13 մարտի 2018թ․ 
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