
 
 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՊԱՇՏՈՆԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Որակի ապահովման և վերահսկման համակարգող  

Մետաղական կոնստրուկցիաներ/մեխանիկական սարքավորումներ 

 

ՎԵՐԱԴԱՍԻ 

ՊԱՇՏՈՆԸ 

Ամուլսարի Որակի ապահովման և վերահսկման պատասխանատու/ 

Մետաղական կոնստրուկցիաներ/մեխանիկական սարքավորումներ  

 

ԺԱՄԿԵՏԸ  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐԸ Ամուլսար, Վայոց ձոր, ՀՀ  

ԱՍՏԻՃԱՆԸ  

 

ՊԱՇՏՈՆԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Մետաղական կոնստրուկցիաների/մեխանիկական սարքավորումների գծով Որակի ապահովման և 

վերահսկման համակարգողից պահանջվում է բարձր մակարդակի կազմակերպվածություն, 

մանրուքների հանդեպ ուշադրություն՝ Ամուլսարի Որակի ապահովման և վերահսկման (ՈԱՎ) խմբի 

շրջանակներում Որակի Ստուգման գործընթացը համակարգելու համար: Տվյալ պաշտոնի համար 

ընտրված թեկնածուն պետք է արդյունավետ կերպով աշխատի թիմում, համակարգի զրոյական 

մակարդակից հանքի շինարարության ծրագրում որակի ապահովմանն ուղղված գործողությունները: 

Բացի այդ, տվյալ մասնագետը պարտավոր է վերահսկել և ապահովել փաստաթղթերի ժամանակին և 

ճշգրիտ ներկայացումը կապալառուների և Ծրագրում ընգրկված երրորդ կողմի փորձարկող 

ընկերությունների կողմից:  Տվյալ պաշտոնում արդյունավետ կերպով աշխատելու համար անհրաժեշտ 

հմտություններից է նաև շփվելու և հաղորդակցվելու կարողությունը:        

Տվյալ պաշտոնում հաստատված աշխատակցին ուղղորդում է Մետաղական 

կոնստրուկցիաների/մեխանիկական սարքավորումների գծով Որակի ապահովման և վերահսկման 

պատասխանատուն, սակայն նրանից որոշակի աջակցություն է ակնկալվում նաև ՈԱՎ ողջ 

անձնակազմին: Պարտականությունները պետք է իրականացվեն բարձր մակարդակով, արհեստավարժ 

կերպով և բարոյական չափանիշների համաձայն՝ ապահովելով Ծրագրի ճշգրիտ իրականացումը 

անվտանգության, ծախսերի և ժամանակացույցի առումով:      

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

• Նախաձեռնողականություն և համագործակցություն Որակի ապահովման այլ բաժինների, 

Ծրագրի ղեկավարության, Պայմանագրերի կառավարման և Գնումների բաժինների հետ  

• Համակարգել հանգույցում տեղադրվելիք մետաղական կոնստրուկցիաների, մեխանիկական և 

արտադրական սարքավորումների որակի վերահսկումը 

• Աջակցել Կապալառուների Որակի ապահովման փաստաթղթերի համապատասխանությունը 

տեղադրվող սարքավորումներին ստուգելու գործընթացին 

• Աշխատել կապալառուների հետ տեղամասում՝ ապահովելով, որ Ստուգման և Փորձարկման 

պլաններով նախատեսված բոլոր ընթացիկ և ավարտական ստուգումներն իրականացվեն     

նախքան լրացուցիչ շինարարական աշխատանքներին անցնելը 

• Տեղեկատվություն հավաքել շինարարության որակի հետ կապված ցանկացած մտահոգության 

դեպքում՝ խնդիրները բացահայտելու և դրանց հնարավոր լավագույն լուծումներ տալու 

նպատակով  

• Ուսուցանել Ծրագրի թիմին և Ծրագրի որակի կառավարման բարելավման վերաբերյալ 

խորհրդատվություն տրամադրել 

• Շինարարական աշխատանքների շարունակական մոնիթորինգ իրականացնել՝ մասնագրերից  

շեղումները բացահայտելու և դրանց պատշաճ կերպով անդրադառնալու համար 



 
• Փաստաթղթավորել և լուսանկարահանել շինարարական աշխատանքների ընթացքում 

բացահայտված ցանկացած շեղում մասնագրերից  

• Մասնագրերից ցանկացած շեղման վերաբերյալ զեկուցել Մետաղական 

կոնստրուկցիաների/մեխանիկական սարքավորումների գծով ՈԱՎ պատասխանատուին 

• Համոզվել, որ բացահայտված թերությունների շտկիչ գործողություններ իրականացվել են 

սահմանված ժամկետներում  

• Մասնակցել կապալառուների հետ հանդիպումներին, քննարկել աշխատանքների ընթացքում 

բացահայտված որակի հետ կապված խնդիրները  

• Համակարգել գործողությունները մոնտաժման և շինարարական աշխատանքներով զբաղվող 

կապալառույի հետ՝ աշխատանքային տեղամասում ՈԱՎ ապահովելու համար 

• Ապահովել, որպեսզի ՈԱՎ հետ կապված բոլոր գործողությունները հասկանալի լինեն և 

համապատասխան կապալառուի կողմից իրականացվեն Պատվիրատուի չափանիշների 

համաձայն 

• Անկողմնակալ հաղորդակցություն ապահովել տեղամասի մենեջերների և Ծրագրի 

հովանավորների հետ՝ ուսումնասիրելով շաբաթական կտրվածքով գործնական արդյունքների 

վերաբերյալ հաշվետվությունները դրանց ամենօրյա թարմացումներով  

• Հավասարակշռվածություն ցուցաբերել մշտապես փոփոխվող թիրախային ցուցանիշների և 

առաջնահերթ գործողությունների հետ առնչվելիս 

• Արագ ընթացող, ոչ ստանդարտ նախագծի շրջանակներում աշխատելու կարողություն 

ցուցաբերել  

 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ 

• Կրթություն շինարարության, մեխանիկայի և տեխնիկական ոլորտում  

• Առնվազն 2-5 տարվա աշխատանքային փորձ ծանր արդյունաբերության և շինարարության 

ոլորտում  

• Հայաստանյան չափանիշներին, ԳՈՍՏ-երին և IEC չափանիշներին առնչվող աշխատանքի 

հմտություններ կամ գիտելիքներ 

• MS Office համակարգի (այդ թվում MS Outlook, Excel և Word ծրագրերի) տիրապետում 

• Անգլերեն բանավոր խոսքի տիրապետումը պարտադիր է տվյալ պաշտոնի համար 

• Համագործելու և թիմում աշխատելու կարողություն  

• Աջակցություն ցուցաբերելու պատրաստակամություն, անկողմնակալ վերաբերմունք   

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 

Դեկտեմբերի 14-ը, 2017թ. 

ԴԻՄՈՒՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 

Դեկտեմբերի 28-ը, 2017թ. 
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