
Մաքսային ձևակերպումների մասնագետ 

 

Դեկորա-Գրուպ ՍՊԸ ներկայացնում է Decora, Domus, Duson, Teka, Kuppersbusch 

խանութների ցանցը,  

Աշխատանքային ժամեր՝ երկուշաբթիից ուրբաթ՝ 9․ 15-18․ 30, շաբաթ՝ 9․ 15-14․ 30 

 

Աշխատանքի նկարագրություն 

 մաքսազերծման համար բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերի 

նախապատրաստում և համակարգում 

 մաքսային ձևակերպումների իրականացում ՀՀ օրենսդրության 

համապատասխան  

 պետական մարմինների հետ համագործակցություն 

Պահանջվող որակավորումներ 

 Բարձրագույն կրթություն, 

 ՀՀ մաքսային օրենսդրության իմացությունը ցանկալի է 
 Աշխատանքային փորձը տվյալ կամ նման  ոլորտներում կդիտվի որպես 

առավելություն, 

 Ռուսերենի և Անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն, 

  Ճշտապահություն, ազնվություն, ոչ կոնֆլիկտային բնավորություն, 

 Համակարգչային գիտելիքներ` Microsoft Office- ի փաթեթի ծրագրեր:  

 Սովորելու ցանկություն, 

 Վերջնաժամկետներին հետևելու ունակություն 

 Պատասխանատվության զգացում և որոշումներ կայացնելու ունակություն, 

 Բարեվարքություն (integrity) և ազնվություն, 

 Թիմում աշխատելու ունակություն: 

 Վարորդական իրավունքի առկայությունը պարտադիր է 

 

Դիմելու ընթացակարգը:  

Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները խրախուսվում 

են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը (CV) hr@decoragroup.am էլ․ հասցեին 

 CV-ն պետք է լինի Word կամ PDF ֆորմատով 

 Միայն Unicod ֆոնտով հավաքված տեքստը կընդունվիֈ Օրինակ Sylfaen 

 Թեմա դաշտում նշեք հաստիքը, որի համար դիմում եք 

 CV-ի ֆայլը անվանեք ձեր անուն և ազգանունով 

 Կխնդրեինք չմոռանալ ուղեկցող նամակը (ոչ մոտիվացիոն)ֈ  

 

 

mailto:hr@decoragroup.am


 

Օպերատոր խանութում 

Դեկորա-Գրուպ ՍՊԸ ներկայացնում է Decora, Domus, Duson,  Bardi, Teka, Kuppersbusch 

խանութների ցանցը,  

Խանութը աշխատում է ամեն օրֈ Աշխատանքային գրաֆիկը 6 օրյա աշխատանքային 

շաբաթֈ 

 

 

Աշխատանքային պարտականությունները 

1. Ապառիկ գործարքների իրականացում 

2. վաճառքների ձևակերպման հետևում, ստուգում, ուղղում 

3. գնորդների փոխանցումների վերահսկողություն, ստուգում  

4. նախահաշիվների, հաշիվների դուրս գրում  

5. հարկային հաշիվների վերստուգում, ուղղում, ճշգրտում  

6. տեղափոխությունների համար  անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում  

7. անհրաժեշտության դեպքում՝ պատվերի, վաճառքի, վերադարձի ձևակերպում 

8. պահպանում է Ընկերության ներքին կանոնակարգը և հետևում չափանիշներին, 

 

 

Պահանջվող որակավորումներ 

 Ընկերությունում գործող սպասարկման և վաճառքի կորպորատիվ չափանիշներին 

համապատասխանությունֈ 

 Բարձրագույն կրթությունը պարտադիր է 

 Համակարգչի իմացություն ( MS Office), 1С-ի իմացությունը կդիտարկվի որպես 

առավելություն 

 Գրագետ շփվելու և հաղորդակցվելու հմտություն 

 Ճշտապահություն, ազնվություն, ոչ կոնֆլիկտային բնավորություն, 

 Սովորելու ցանկություն, 

 Պատասխանատվության զգացում, 

 Բարեվարքություն (integrity) և ազնվություն, 

 Թիմում աշխատելու ունակություն: 

 

Դիմելու ընթացակարգը 

Բոլոր հետաքրքրված և պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները խրախուսվում 

են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը (CV) hr@decoragroup.am էլ․ հասցեին 

 Թեմա դաշտում նշեք հաստիքը, որի համար դիմում եք 

 CV-ի ֆայլը անվանեք ձեր անուն և ազգանունով 

 CV-ն ընդունելի է միայն Word  կամ PDF ձևաչափով 

 Միայն Unicode ֆոնտով հավաքված CVները կընդունվենֈ օրինակ Sylfaen ֆոնտով 

 Կխնդրեինք չմոռանալ ուղեկցող նամակը (ոչ մոտիվացիոն)ֈ 

mailto:hr@decoragroup.am

