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EVOCALAB ծրագիր
շ րջ անավարտների և
մագիստրատու րայ ի երկրորդ
կու րսի ու սանողների համար





Շրջ անավա՞ րտ ես, կամ ու սանո՞ ղ
Ցանկանու ՞ մ ես կառու ցել քո ապագա
կարիերան
Պատրա՞ ստ ես ձեռք բ երել գիտել իք և փորձ
Ու զու ՞ մ ես աշ խատել բ անկու մ

ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԸ հստակորեն գիտակցու մ է իր դերը որպես հասարակու թյ ան ակտիվ
մասնակից , կարևորու մ է երիտասարդների և հատկապես շ րջ անավարտների ֆինանսական
գիտել իքերի և պրակտիկայ ի ձեռքբ երման անհրաժեշ տու թյ ու նը:
Ծրագրի իրականացու մը բ խու մ է բ անկի կորպորատիվ սոցիալ ական
պատասխանատվու թյ ու նից , որն է երիտասարդ սերնդի կրթական, գիտական և
մշ ակու թայ ին ձեռքբ երու մների սատարու մն ու խրախու սու մը, ինչ պես նաև գիտատար
նորագու յ ն տեխնոլ ոգիաների ներդրու մն ու կիրառու մը:
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կողմից իրականացվող ծրագրի նպատակն է `





Շրջ անավարտների կողմից գիտել իքների ձեռքբ երու մը ՀՀ բ անկայ ին համակարգի
ընդհանու ր գործու նեու թյ ան մասին:
Կիրառել ով տեսական գիտել իքները` ձեռք բ երել աշ խատանքայ ին
կարողու թյ ու ններ և հմտու թյ ու ններ՝ անցնել ով պրակտիկա Բանկի
մասնաճյ ու ղերու մ և գլ խամասայ ին գրասենյ ակու մ:
Հաղորդակցվել ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կորպորատիվ արժեքներին, ծանոթանալ բ անկի
աշ խատաոճին, ներքին մշ ակու յ թին և երկարամյ ա պատմու թյ անը:
Ստանալ հնարավորու թյ ու ն աշ խատել ու ԷՎՈԿԱԲԱՆԿՈՒՄ:

Պահանջ ները՝





Բարձր առաջ ադիմու թյ ու ն,
սովորել ու մեծ ցանկու թյ ու ն և նախաձեռնողականու թյ ու ն, սեփական կարիերան
կառու ցել ու , աշ խատանքայ ին անհրաժեշ տ հմտու թյ ու ններ ձեռք բ երել ու
ցանկու թյ ու ն,
վերլ ու ծական և գործնական ճկու ն մտածել ակերպ, գաղափարների ներկայ ացման,
թիմակիցների հետ շ փման և համագործակցու թյ ան հմտու թյ ու ն,
օտար լ եզու ների՝ ռու սերենի և անգլ երենի իմացու թյ ու ն:

Ծրագրի ժամանակացու յ ց՝



Ծրագրի տևողու թյ ու ն՝ 3 ամիս:
Ծրագրի սկիզբ ՝ ս.թ. հու նիսի 1:

ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կողմից իրականացվող ծրագրին դիմել ու համար անհրաժեշ տ փաստաթղթերն
են`




Համառոտ ինքնակենսագրու թյ ու ն՝ ռեզյ ու մե հայ երեն կամ անգլ երեն
լ եզու ներով:
Մոտիվացիոն նամակ այ ն մասին, թե ինչ ու եք ցանկանու մ մասնակցել ծրագրին,
ինչ եք ակնկալ ու մ սովորել , և ինչ պես եք պատկերացնու մ Ձեր կարիերան
գալ իք երեք տարիների ընթացքու մ:

Փաստաթղթերն անհրաժեշ տ է մինչ և ս.թ մայ իսի 27-ը ու ղարկել հետևյ ալ
է լ եկտրոնայ ին հասցեով` job@evocabank.am:

