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ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ 

Աշխատաշուկայի և շրջանավարտների հետ աշխատանքի բաժնի պետ 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ՝  

 Անմիջականորեն ղեկավարել և համակարգելբաժնի աշխատանքները,  

 համակարգել ուսանողների՝ ՀՀ աշխատաշուկային առնչվող կարիքների և 

հետաքրքրությունների ուսումնասիրության աշխատանքները,  

 պարբերաբար մշակել և տարածել առկա վերապատրաստման հնարավորությունների և 

թափուր աշխատատեղերի ու այլ ծրագրերի մասին տեղեկատվությունը, 

 մշակել և հրապարակման ներկայացնել զբաղվածությանն առնչվող օգտակար 

գրականություն, մատուցել անհատական խորհրդատվություն,  

 ամբիոնների հետ համատեղ կազմակերպել  և ղեկավարել բուհի ուսանողների 

փորձառությունների անցկացումը պետական և մասնավոր գործընկեր 

կազմակերպություններում, 

 շարունակական կերպով թարմացնել գործընկեր կազմակերպությունների ցանկը և 

ներգրավել նոր գործատու կազմակերպություններ ուսանողների փորձառությունները 

ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար, 

 հաստատել, խթանել և պահպանել կապեր դպրոցների, քոլեջների և համապատասխան 

այլ հաստատությունների հետ՝ դիմորդների հավաքագրման գործընթացի 

կազմակերպման շրջանակներում, 

 առաջարկել, կազմակերպել և համակարգել դիմորդների հավաքագրմանն ուղղված 

միջոցառումներ, մարքեթինգային արշավներ և դպրոցականների հետ հանդիպումներ, 

 համակարգել շրջանավարտների բազայի շարունակական համալրման և թարմացման 

աշխատանքները, 

 առաջարկել և համակարգել շրջանավարտների ակտիվության խթանմանն  ու 

համալսարանի հետ կապի արդյունավետությանն ուղղված նախագծեր և ծրագրեր, 

 կազմակերպել և ղեկավարել դիմորդների, ուսանողների և շրջանավարտների հետ 

առնչվող միջոցառումներ (աշխատանքի տոնավաճառներ, ավարտական երեկոներ ,բաց 

դռների օրեր, շրջանավարտների միավորման երեկոներ և այլն) 

 ապահովել համալսարանի ստորաբաժանումներին արտաքին գործընկերների և 

շրջանավարտների վերաբերյալ համապարփակ և ամբողջական տեղեկատվության 

ստացումը, 

 վերահսկել սոցիալական ցանցերում բաժնի էջերի վարումը, թարմացումը և 

առաջխաղացումը, 

 պատրաստել համապատասխան հաշվետվություններ և հանդես գալ գործընթացների 

բարելավման առաջարկություններով, 



 իրականացնել գործառույթներից բխող խնդիրների բացահայտում, վերլուծում և 

գնահատում, 

 կատարել համալսարանի կանոնադրությամբ, բաժնի կանոնադրությամբ, ռեկտորի 

հրամաններով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված այլ գործառույթներ: 
  

 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ 

 Բարձրագույն կրթություն մարքեթինգի, բիզնեսի կառավարման կամ այլ 

համապատասխան ոլորտում, 

 մարքեթինգի կամ հավաքագրման ոլորտում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ, 

 հայերենի, ռուսերենի  և անգլերենի գերազանց իմացություն, 

 համակարգչով և ժամանակակից տեխնիկայով աշխատելու ունակություն, 

 կազմակերպչական հմտություններ և առաջնահերթությունների սահմանման 

ունակություն, 

 աշխատանքային ծավալների, ժամանակի արդյունավետ կառավարման կարողություն, 

 թիմում աշխատելու և ղեկավարելու հմտություն և նախաձեռնողականություն։ 

 

 

ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ՝   

  30 օգոստոսի  2020թ. 

 

Ինքնակենսագրությունը (հայերեն կամ անգլերեն) և մոտիվացիոն նամակը կարող եք ուղարկել 

ՀՊՏՀ մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի hr@asue.am էլ-փոստին՝ վերնագիր դաշտում 

նշելով հաստիքի անվանումը, որի համար դիմում եք։ Փաստաթղթերն ընդունվում են 

բացառապես էլեկտրոնային եղանակով։ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գործունեության վերաբերյալ 

մանրամասն տեղեկատվությունը հասանելի է բուհի պաշտոնական կայքում՝ հետևյալ 

հղմամբ․https://asue.am/ : 

 

Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական ընտրությունը անցած թեկնածուները: 
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