
Աշխատանքի հրավեր 

Եվրոմիության ֆինանսական աջակցությամբ իրականացվող «ՓՄՁ-ների մրցունակության 

բարձրացումը կայուն նորարարական տեխնոլոգիաների խթանման և առավել լայն օգտագործման 

միջոցով» (ENPJ/2016/386-860) Ծրագրի շրջանակներում կառուցվող «Արևաձոր» ֆոտովոլտային ցանցային 

էլեկտրակայանում աշխատելու համար հայտարարվում է մրցույթ հետևյալ թափուր աշխատատեղերի 

համար. 

ա) Տնօրեն՝ համատեղությամբ գլխավոր ինժեներ- 

Ներկայացվող պահանջները – բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ֆոտովոլտային 

տեխնոլոգիաների ոլորտում, մասնագիտական առնվազն 5 տարվա և ղեկավար աշխատանքի ոչ պակաս 

քան 3 տարվա փորձառություն: 

բ) Սպասարկման կենտրոնի ինժեներ: 

Ներկայացվող պահանջները – բարձրագույն մասնագիտական կրթություն (ցանկալի է՝ 

մագիտրատուրա) ֆոտովոլտային տեխնոլոգիաների և/կամ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտում, 

առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ: 

գ) Սպասարկման կենտրոնի տեխնիկներ: 

Ներկայացվող պահանջները – բարձրագույն տեխնիկական կրթություն կամ միջնակարգ 

մասնագիտական կրթություն՝ առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքի փորձառությամբ: 

դ) Հաշվապահ 0.5 դրույքով: 

Ներկայացվող պահանջները –բարձրագույն մասնագիտական կրթություն առնվազն 3 տարվա 

գլխավոր հաշվապահի փորձով, միջազգային կազմակերպություններում աշխատանքի փորձ: 

 

Դիմորդները իրենց ինքնակենսագրությունները կարող են ուղարկել sit.solar.am@gmail.com 

փոստային հասցեով մինչև 01 հուլիսի 2019թ. Ժամը 1000  : Մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար 

զանգահարել 098-824-124 հեռախոսահամարով: 

21 հունիսի 2019թ, ք. Եղեգնաձոր 
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