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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ` «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 

ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄԸ` èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý դեպարտամենտ, Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման բաժին  

ՊԱՇՏՈՆԸ` Մասնագետ 

ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 հիմնական աշխատանք, աշխատանքն անմիջապես սկսելու և անորոշ ժամկետով աշխատելու հնարավորություն  

 արտոնությունների բարձր մրցակցային փաթեթ 

 մասնագիտական և աշխատանքային առաջխաղացման հնարավորություն 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ` Բանկում ռիսկերի կառավարման ուղղությամբ համապատասխան սկզբունքների, 

չափանիշների մշակում 
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 Ռիսկերի քանակական և որակական վերլուծություն: 

 Ռիսկերի կառավարման մեթոդների/մոդելների մշակում, ներդրում և կիրառում: 

 Ռիսկերի կառավարման ներքին նորմատիվների/պարամետրերի մշակում, գնահատում, վերլուծություն, մոնիթորինգ: 

 Հաստատված սահմանաչափերի ներքո բանկային գործիքների գծով հաստատումների իրականացում/ եզրակացության 

տրամադրում:  

 Սահմանված չափանիշների և իրավասությունների ներքո գործընթացների, ներառյալ պորտֆելների և սահմանաչափերի 

նկատմամբ մոնիտորինգի իրականացում: 

 Ռիսկերի վերլուծության հետ կապված հաշվետվությունների մշակում, կազմում և ներկայացում Բանկի ղեկավարության 

և համապատասխան ստորաբաժանումներին: 
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 Ռիսկերի կառավարման համակարգի ներքո առաջարկությունների ներկայացում: 

 

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 

 Բարձրագույն կրթություն ֆինանսների, ֆինանսական մաթեմատիկայի, ռիսկերի կառավարման, 

մաթեմատիկական մոդելավորման,  տնտեսագիտության ոլորտում 

 2 տարվա համապատասխան աշխատանքային փորձ 

 Վիճակագրական և ֆինանսական վերլուծություններ կատարելու ունակություն, տվյալների հետ 

աշխատելու հմտություններ, անալիտիկ և ստեղծագործական մտածելակերպ 

 Հաղորդակցվելու կարողություն, թիմում աշխատելու հմտություն, համակգործակցելու ունակություն, 

խորհրդատվական հմտություններ 

 Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office Outlook, ՀԾ-Բանկ 4.0 

 Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների շատ լավ իմացություն 

 
ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` Մրցակցային: «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ աշխատակիցների համար սահմանված 

արտոնությունների փաթեթ, այդ թվում տարեկան պարգևավճար, ապահովագրական փաթեթ, արտոնյալ 

պայմաններով բանկային ծառայություններ, բազմաբնույթ վերապատրաստումներ, անհատական մասնագիտական 

զարգացման պլան և այլն 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ` աշխատատեղին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել դիմում-

հայտը, կցել CV-ն, նշելով աշխատանքային փորձը, որակավորումը և այն անձանց տվլայները, որոնք կարող են 

երաշխավորություն տալ, և ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեին` hr.rmc@ameriabank.am:  

 

mailto:hr.rmc@ameriabank.am
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Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել պաշտոնի անվանումը:  

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն նախնական ընտրությունն անցած թեկնածուները: 

 

Դիմումների ընդունման սկիզբը` 10.09.2019 

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետը`  24.09.2019 

 
 

COMPANY: Ameriabank CJSC 

DEPARTMENT: Risk Management Department, Financial Risks Managing Group  

JOB TITLE: Specialist 

EMPLOYMENT DETAILS 

 Full time position, open-ended employment contract; start date: ASAP  

 Highly competitive package of benefits 

 Career growth and development opportunities 

 

JOB DESCRIPTION: the incumbent will be responsible for developing the bank’s risk management  

principles and standards  

 

DUTIES AND RESPONSIBILITIES 

 Perform quantitative and qualitative risk analysis 

 Develop, implement and apply risk management methods and models 

 Develop, assess, analyze and monitor internal risk management standards/parameters 

 Express opinion (provide authorization) on various bank instruments within the defined limits 

 Monitoring of the processes, portfolios and limits within defined standards and authorities 
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 Develop and submit risk analysis reports to the management and relevant subdivisions 

 Make risk management-related recommendations 

 

MAIN REQUIREMENTS 

 

 University degree in finance, quantitative finance, risk management, math modeling or economics 

 2 years of relevant work experience 

 Ability to analyze statistic and financial data, data-processing skills, analytical and creative thinking 

 Communication and team-player skills; cooperation and consultation skills 

 Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office Outlook, AS-Bank 4.0 

 Excellent command of Armenian, Russian and English 

 

REMUNERATION: competitive Package of benefits for Ameriabank employees, including annual bonus, insurance, preferential terms for 

banking services, training and development opportunities, individual professional development plan, etc. 

 

APPLICATION PROCEDURE: all interested and qualified candidates are welcome to fill in the application form, attach the CV, ncluding 

relevant qualifications, experience and contact information for professional references, and send to hr.rmc@ameriabank.am. 

Please indicate the position title in the subject field of your message.  
Only short-listed candidates will be interviewed. 

 

Opening date: 10.09.2019 

Closing date: 24.09.2019 
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КОМПАНИЯ: ЗАО «Америабанк» 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: Департамент управления рисками, Группа по управлению финансовыми рисками  

ДОЛЖНОСТЬ: Специалист 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ЛЬГОТЫ 

 Полная занятость, бессрочный трудовой договор, возможность непосредственно приступить к исполнению обязанностей  

 Конкурентоспособный пакет льгот 

 Перспективы карьерного роста и развития 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: Разработка принципов и критериев управления рисками банка 

 

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Количественный и качественный анализ рисков 

 Разработка, внедрение и применение методов и моделей управления рисками 

 Разработка, оценка, анализ и мониторинг внутренних нормативов/параметров управления рисками 

 Предоставление заключения/отчетов по банковским инструментам в рамках установленных лимитов  

 Мониторинг процессов, портфелей и лимитов в соответствии с утвержденными критериями и полномочиями 

 Составление и представление отчетов по анализу рисков руководству банка и соответствующим подразделениям 

 Представление рекомендаций по системе управления рисками 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 Высшее образование в области финансов, финансовой математики, управления рисками, математического 

моделирования или экономики 

 2+ года соответствующего опыта работы 

 Навыки статистического и финансового анализа, умение работать с данными, аналитическое и креативное мышление 

 Коммуникативные навыки, умение работать в команде и сотрудничать, навыки проведения консультаций  

 Знание ПО Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office Outlook и АП банк 4.0 

 Хорошее владение армянским, английским и русским языками 

 

РАЗМЕР ОПЛАТЫ: конкурентный Пакет льгот, предусмотренных для сотрудников Америабанка, включая ежегодный бонус, 

страховку, банковские услуги на льготных условиях, многочисленные возможности участия в тренингах и план 

индивидуального профессионального развития 

 

ПРОЦЕДУРА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК: для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и отправить вместе с CV 

(указав соответствующую квалификацию, профессиональный опыт и контактные данные лиц, которые могут дать 

рекомендацию) на электронный адрес hr.rmc@ameriabank.am, указав в заголовке сообщения название должности.  

На собеседование будут приглашены только кандидаты, прошедшие предварительный отбор. 

 

Начало конкурса: 10.09.2019 

Последний срок приема заявок: 24.09.2019 
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