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Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý էկոնոմիկայի Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý §Հայաստանի 

արտահանման ապահովագրական գործակալություն¦ ապահովագրական ÷³Ï 
µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿  

·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý µ³ó ÙñóáõÛÃ  
 
 §Հայաստանի արտահանման ապահովագրական ընկերություն¦ 

ապահովագրական ÷³Ï µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý գործադիր ïÝûñ»Ý: 
 
ØñóáõÛÃÁ Ï³ÝóÏ³óíÇ  27.04.2021Ã. Å³ÙÁ 11.00-ÇÝ ÐÐ էկոնոմիկայի   

Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ß»ÝùáõÙ, ù. ºñ¨³Ý, ØÑ»ñ ØÏñïãÛ³Ý 5: 
 

Üßí³Í  å³ßïáÝÁ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿` 
 

 
- Ֆինանսական, տնտեսագիտական կամ իրավաբանական 

բնագավառի բարձրագույն կրթություն, 
- ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա 

կամ առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, 
- իր պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ 

իրավական ակտերի իմացություն (այդ թվում` Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրություն, ապահովագրության և այլ 
ֆինանսական, կորպորատիվ կառավարման վերաբերյալ Հայաստանի 
Հանրապետության օրենսդրություն, ՀՀ կենտրոնական բանկի 
համապատասխան իրավական ակտերի իմացություն), 

- կազմակերպության զարգացման և բարեփոխման ծրագիր 
(հայեցակարգ, հիմնադրույթներ) մշակելու կարողություն, 

- ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող ապահովագրական 
ընկերության գործադիր տնօրենի որակավորման վկայականի 
առկայություն (սեղմ ժամկետներում ստանալու հնարավորություն): 

 
 

Üßí³Í å³ßïáÝÁ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ý³¨` 
 
- տրամաբանելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու 

ունակություն, 
- ֆինանսատնտեսական գործունեության իրականացման 

կարողություն, 
- համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով 

աշխատելու ունակություն, 
- աշխատանքի կազմակերպման և ղեկավարման անհրաժեշտ 

հմտություններ, 
- ենթակաների հետ վարվելու անհրաժեշտ էթիկայի կանոնների 

իմացություն, 



- առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն 
- գրական հայերենի տիրապետում: 

 
 

¸ÇÙáÕ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ §Հայաստանի արտահանման ապահովագրական 
ընկերություն¦ å»ïù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ý Ñ»ï¨Û³É ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁª 

 
- ¹ÇÙáõÙª (Ó¨Á Éñ³óíáõÙ ¿ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÇë), 
- ·áõÝ³íáñ Éáõë³ÝÏ³ñ, 
- ù³Õí³Íù ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·ñùáõÛÏÇó, 
- ÇÝùÝ³Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝ, 
- µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¹ÇåÉáÙÇ å³ï×»ÝÁ, 
- Ï³¹ñ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏ (Éñ³óí³Í), 
- ï»Õ»Ï³Ýù` Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏáõÃÛ³Ý í³ÛñÇó, 
- Ññ³ï³ñ³Ïí³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ó³ÝÏ, Ï³Ù ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙÁ Ñ³í³ëïáÕ 
÷³ëï³ÃáõÕÃ (¹ñ³Ýó ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ),  
- µÝáõÃ³·Çñ` í»ñçÇÝ ³ßË³ï³í³ÛñÇó ( »Ã» Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ãÇ ÉáõÍ³ñí»É), 
- ³ñ³Ï³Ý ë»éÇ ³ÝÓÇÝùª  Ý³¨ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ·ñùáõÛÏÇ å³ï×»ÝÁª µÝûñÇÝ³ÏÇ Ñ»ï 
ÙÇ³ëÇÝ, 
- ³ÝÓÝ³·ñÇ å³ï×»ÝÁ: 
 
 

ø³Õ³ù³óÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÁ Ñ³ÝÓÝáõÙ ¿ 
³ÝÓ³Ùµª Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ³ÝÓÝ³·Çñ: 

 
ö³ëï³ÃÕÃ»ñÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ³Ù»Ý ûñ, Å³ÙÁ  1000 -Çó  ÙÇÝã¨ 1300- Á, µ³óÇ 

ß³µ³Ã ¨ ÏÇñ³ÏÇ ûñ»ñÇó: 
¸ÇÙáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý í»ñçÇÝ Å³ÙÏ»ïÝ ¿ª  23.04.2021Ã.: 
 
ØñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»É ó³ÝÏ³óáÕ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ 

ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ »Ý ¹ÇÙ»É ÐÐ էկոնոմիկայի Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛան շենք, 9-րդ 
հարկ, 929 սեն.  /ù. ºñ¨³Ý, Ø. ØÏñïãÛ³Ý 5,  Ñ»é. 010-58-29-29/: 

 


