
 
 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Ստուգիչ-չափիչ սարքերի և ավտոմատացված մեխանիզմների մասնագետ  

ՎԵՐԱԴԱՍԸ Ստուգիչ-չափիչ սարքերի և ավտոմատացված մեխանիզմների գլխավոր 

մասնագետ 

ԺԱՄԿԵՏԸ Երկարաժամկետ  

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՎԱՅՐԸ 

Վայոց Ձոր, Ամուլսար 

ԱՍՏԻՃԱՆԸ  

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվետու լինելով իր վերադասին՝ Ստուգիչ-չափիչ սարքերի և ավտոմատացված մեխանիզմների 

մասնագետները կհամալրեն ֆաբրիկայի ողջ տարածքով բոլոր ստուգիչ-չափիչ սարքերի սպասարկման ու PLC 

(ծրագրավորվող կոնտրոլերներ) համակարգերի համար պատասխանատու թիմը։ 
 
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Իրականացնել ստուգումներ, վերանորոգման և սարքավորման փոխարինման աշխատանքներ 

գործարանում /մասնավորապես վթարային անջատումների ժամանակ/, ինչպես նաև 

սարքերի/սարքավորումների վերանորոգումներ և կարգաբերումներ արտադրամասում։  

• Ստանձնել հատուկ պարտականություններ օբյեկտի ողջ տարածքով դաշտային PLC, մանրաթելային 

օպտիկական և Profibus ցանցերի  մասով 

• Տեղամասում ստուգիչ-չափիչ սարքերի տեսակները ներառում են ուլտրաձայնային և ռադարային 

մակարդակի, մագնիսական ու  մրրկային հոսքերի, PH, հեղուկ թթվածնի, արագության, ժապավենի դիրքի, 

մոտիկության, ճնշման և դիֆերենցիալ ճնշման չափում, ժապավենային կշեռքի չափաբերում և մետաղների 

հայտնաբերում 

• Անհրաժեշտ է ունենալ բազմատեսակ հմտություններ մինչև 1000Vac (փոփոխական հոսանք) էլեկտրական 

համակարգերով աշխատելու ոլորտում, ինչը ներառում է ուղիղ գործարկիչներ և կարգավորվող 

շարժաբերներ, ինչպես նաև բլոկավորման և պիտակավորման գործընթացներ։ 
 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

Լիդիան Արմենիա ընկերությանն անհրաժեշտ են մոտիվացված և եռանդուն մասնագետներ, որոնք ունեն 

հանքարդյունաբերությունում և այլ ծանր մեքենաշինական ոլորտներում աշխատելու փորձ։ 

Թեկնածուն պետք է ուղղորդվի տեխնիկական անվտանգության կանոններով և պատրաստ լինի սովորել և 

կիրառել ամենաառաջատար տեխնիկական անվտանգության մեթոդները։ 

Թեկնածուին ներկայացվող պահանջներից են՝  

✓ Ստուգիչ-չափիչ սարքերի տեխնիկական սպասարկման փորձ /կարող է լինել որակյալ էլեկտրիկ կամ 

ստուգիչ-չափիչ սարքեր գծով ինժեներ/ 

✓ Մետալուրգիական և արտադրական պրոցեսներում կիրառվող տարբեր տեսակի սարքավորումների, 

մասնավորապես՝ Vega, Siemens, IFM, Thermofisher և  այ լ նի  սպասարկման փորձ 

✓ Թեթև մարդատար մեքենա վարելու վարորդական իրավունք 

✓ Հայերեն ու ռուսերեն լեզուների վարժ տիրապետում, ինչպես նաև անգլերենի բավարար իմացություն  

✓ Աջակցող ու շփվող անձնավորություն  
 
 

Ներքոգրյալը կդիտարկվի որպես առավելություն  

✓ Siemens, Beckhoff և Scheider Electric PLC ապարատային ու ծրագրային միջոցների իմացություն 

✓ Մանրաթելային ցանցեր, մեդիա-փոխարկիչներ և արտադրական կապ (Profibus). 



 
✓ PLC ծրագրավորում և թերությունների բացահայտում  

✓ Տեխնիկական սպասարկման համակարգչային կառավարման համակարգերի իմացություն և կիրառման 

փորձ  

✓ Էլեկտրականության հիմունքների իմացություն, այդ թվում՝ DOL և VFD համակարգեր 

 

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:  

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ 

19 փետրվարի 2018 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

05 մարտի 2018 
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