
 

 

 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ԱՆՎԱՆՈՒՄ Մոնիթորինգի և գնահատման մասնագետ 

ՎԵՐԱԴԱՍԻ ՊԱՇՏՈՆ Սոցիալական գծով մենեջեր 

ԺԱՄԿԵՏ Մեկ տարի  

ՎԱՅՐ Վայոց ձոր, Ամուլսար  

ԿԱՐԳ  

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Մոնիթորինգի և գնահատման մասնագետն ապահովում է ընթացիկ ծրագրերի մոնիթորինգն ու գնահատումը, 

առաջարկություններ ներկայացնում ծրագրերի մշակման և աջակցում տվյալների հավաքման և վերլծուման 

գործում:  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
• Սոցիալական/կենսամիջոցներին վերաբերող հարցերի մշտադիտարկում և հաշվետվությունների 

ներկայացում գործընկեր կազմակերպությունների հետ համատեղ՝ հետևելով զարգացումներին և 

ցուցանիշներին (առողջություն, կրթություն, առողջ ապրելակերպ, ենթակառուցվածքներ և այլն):   

Պարբերաբար հանդիպումների կազմակերպում շահառուների հետ, և ըստ անհրաժեշտության, 

ծրագրերի/գնահատումների շրջանակի համապատասխանեցում ցուցանիշների բարելավման 

նպատակով    

• Հավաքել և գրանցել շահագրգիռ կողմերի, ազդակիր համայնքների արձագանքները սոցիալական և 

զարգացման միջոցառումների վերաբերյալ 

• Գնահատել իրականացված աշխատանքները՝ կենտրոնանալով ազդեցության, քաղած դասերի, 

խնդիրների և հանձնարարականների վրա հետագա քայլեր ձեռնարկելու նպատակով, ինչպես նաև 

սերտորեն համագործակցել ծրագրերն իրականացնող գործընկերների հետ 

• Կատարել հետ-մոնիթորինգային այցեր դեպի Ծրագրի տեղամաս՝ աշխատանքների երկարաժամկետ 

ազդեցությունը և դրանց  անվտանգությունը բնապահպանական տեսանկյունից  գնահատելու 

նպատակով 

• Աջակցել գնահատման նպատակով իրականացվող հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների 

կազմակերպման և անցկացման գործում, այդ թվում ապահովել հարցաթերթիկների կազմում, 

տվյալների հավաքում և ֆիքսում, դաշտային աշխատանքների համակարգում, և անհրաժեշտության 

դեպքում նաև գնահատումներն իրականացնող խորհրդատուների հետ համագործակցություն  

• Սերտորեն համագործակցել համայնքներում ընկերության սոցիալական գծով օգնականների հետ 

մոնիթորինգի և համայնքներում իրականացվող այլ միջոցառումների (հետազոտություններ, 

ուսումնասիրություններ, ըստ անհրաժեշտության) ընթացքում    

• Կազմել վերադասին ներկայացվող շաբաթական/ամսական հաշվետվություններ, դրանց թարմացված 

տարբերակները համաձայն ներդրողների հանձնարարականների և պահանջների (ՎԶԵԲ, ԱԽԽ, 

Միջազգային բնապահպանական և սոցիալական խորհրդատուներ և այլն)   

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ 



 
• Բարձրագույն կրթություն սոցիոլոգիայի, տնտեսագիտության կամ հարակից ոլորտներում, 

Մագիստրոսի աստիճանի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն 

• 7 -9 տարվա առաջատար փորձ ծրագրերի մոնիթորինգի և գնահատման, իրականացման և վերահսկման 

ոլորտում  

• Համայնքային զարգացման, առաջնային բուժ-օգնության, երեխաների դաստիարակման և այլ ծրագրերի 

մշակման, ղեկավարման և/կամ վերահսկման փորձ  

• Ցուցանիշների բարելավման և վերահսկման խորը գիտելիքներ և/կամ փորձ 

• Տարբեր դոնոր, միջազգային և տեղական կազամկերպությունների հետ աշխատանքի փորձ և 

համապատասխան գիտելիքներ  

• Գործընկերների ֆինանսական ծախսերի և  հաշվետվությունների իրականացման, վերահսկման 

առաջատար փորձ  

• Անգլերեն և հայերեն լեզուների վարժ տիրապետում 

• Բազմաթիվ շահառուների, համայնքային ներկայացուցիչների, ֆերմերների, հովիվների, 

տեղաբնակների, տեղական իշխանությունների հետ շփվելու և աշխատելու համար անհրաժեշտ 

սոցիալական և միջանձնային հմտություններ  

• Տեխնիկական/գործնական հմտություններ. Համակարգչային ծրագրերի տիրապետում՝ այդ թվում Word, 

MS publisher, Excel, database analysis, M&E-ծրագրեր (SPSS և այլն.) 

• Լեզվական հմտություններ. գրավոր և խոսակցական անգլերենի տիրապետում հաշվետվությունների 

կազմման և դրանց պարբերաբար իրականացվող թարմացումների համար  

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

Հետաքրքրված բոլոր թեկնածուները կարող են իրենց ինքնակենսագրությունն  (ռեզյումեն) ուղարկել 

հետևյալ հասցեով՝hr@lydianinternational.co.uk Նամակի ՛Subject՛ տողում անհրաժեշտ է նշել պաշտոնը: 

Միայն վերջին փուլ անցած (կարճ ցուցակում ընդգրկված) թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի: 

 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

Մարտի 2, 2018թ. 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

Մարտի 16, 2018թ  
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