
ՄՌԿ մասնագետ 

Աշխատանքի նկարագիրը՝ 

Աթենք ընկերությունը փնտրում է Մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

մասնագետի, ով պատասխանատու կլինի  ընկերության  հաստիքների համալրման համար: 

Կարող են դիմել նաև սկսնակները, ովքեր ունեն տնտեսագիտական բազային գիտելիքներ, 

վերլուծող են, նախաձեռնող ու պատրաստ են ընդունելու աճի մարտահրավերներ: 

Գործառույթները՝ 

 Ընկերությունում առկա հաստիքների նկարագրությունների մշակում, 

հայտարարությունների կազմում 

 Թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածում՝ կայքերի, սոց. 

մեդիայի, կադրային գործակալությունների միջոցով 

 Բուհերի կարիերայի կենտրոնների հետ համագործակցություն՝ թեկնածուների 

ներգրավման նպատակով 

 Թեկնածուների ներգրավման նոր աղբյուրների որոնում 

 Մասնագիտական գիտելիքների ստուգման համար անհրաժեշտ թեստերի մշակում և 

ներդրում 

 Ստացված ինքնակենսագրականների դիտարկում, նախնական ընտրություն 

 Հարցազրույցների անցկացում, հետագա ընթացքի ապահովում 

 Փորձաշրջանի գնահատման չափանիշների մշակում և ներդրում 

 Աշխատողների անձնական տվյալների ֆայլերի վարում 

 Բաժնի ընթացիկ այլ աշխատանքներ 

Պահանջները՝ 

 Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն 

 Մաթեմատիկական մտածողություն, տրամաբանություն 

 Նորը սովորելու ցանկություն և պատրաստակամություն 

 Excel-ի իմացություն 

 Լավատեսություն, հաղորդակցման ճկուն հմտություններ 

 Նախաձեռնողականություն 

 Պատասխանատվության բարձր զգացում 

 Ուշադրություն մանրուքների նկատմամբ 

 

Դիմելու կարգը՝ 

Ինքնակենսագրություններն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով 

աշխատատեղի անվանումը, կամ լրացնել դիմում-հայտը հետևյալ հղումով՝ 

www.tinyurl.com/atenk-jobform 
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Ներմուծման մասնագետ 
 

Աշխատանքի նկարագիրը ՝    

Ընկերության կարիքներին համապատասխան ապրանքների գնման և ներմուծման 

գործընթացների կազմակերպում և վերահսկում: 

 Կարող են դիմել նաև սկսնակները, ովքեր հետաքրքրված են արտաքին տնտեսական 

կապերով, ունեն մաթեմատիկական մտածողություն: Նվազագույն պահանջներին 

համապատասխանության դեպքում մեր մասնագետները կիրականացնեն ուսուցում: 

Գործառույթները՝ 

 Պահանջվող ապրանքատեսականու գծով Ընկերության որակական և գնային 

չափանիշների համաձայն արտաքին շուկայի մշտական ուսումնասիրություն 

 Նոր գործընկերների ներգրավում և գործարար բանակցությունների վարում 

 Հարցումների կազմում և պատվերների ձևակերպում 

 Մատակարարվող ապրանքների գների, ժամկետների, պայմանագրի այլ կետերի 

շուրջ բանակցային գործընթացների իրականացում և վերահսկում 

 Լավագույն գնային և ապրանքային առաջարկներ ներկայացնող ընկերությունների 

համեմատական վերլուծություն 

 Բեռնափոխադրող ընկերությունների մրցակցային առաջարկների մշտական 

ուսումնասիրություն, բեռնափոխադրման գործընթացի կազմակերպում 

 Ճանապարհատրանսպորտային փաստաթղթերի պատրաստում 

 Ներմուծման ողջ գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում 

 Անհրաժեշտ հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում 

Պահանջները՝ 

 

 Բարձրագույն տնտեսագիտական/տեխնիկական կրթություն 

 Միջազգային առևտրի կանոնների, մաքսազերծման գործընթացի վերաբերյալ 

գիտելիքների առկայություն 

 Համակարգչային գիտելիքներ (պարտադիր` MS Excel, ցանկալի` ՀԾ) 

 Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների գրավոր և բանավոր հաղորդակցման 

գերազանց ունակություն 

 Գործարար հաղորդակցման և բանակցային հմտություններ 

 Վերլուծական մտածելակերպ, որոշումներ կայացնելու ընդունակություն 

 Ժամանակի կառավարման հմտություններ 

Դիմելու կարգը՝ 

Ինքնակենսագրություններն ուղարկել hr@atenk.am էլ. փոստին՝ նամակի թեմայում նշելով 

աշխատատեղի անվանումը, կամ լրացնել դիմում-հայտը հետևյալ հղումով՝ 

www.tinyurl.com/atenk-jobform: 
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