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ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 

  
  

«Առաջին ներառական փուռ եւ սրճարան Գյումրիում» ծրագրի  

Բիզնես մենեջերի 

 

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից   

 

 

Ամսաթիվ՝ 16.11.2017 

1. Ներածություն 

Կարիտաս Ավստրիան երկարատեւ համագործակցության ուղի ունի «Հայկական 

Կարիտաս»-ի հետ սոցիալական եւ տնտեսական զարգացման տարբեր 

բնագավառներում: Իրենց համագործակցության հենց սկզբից երկու 

կազմակերպություններն էլ առանձնահատուկ ուշադրության արժանացրին 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայություններ տրամադրելու եւ նրանց՝ 

հայկական հասարակություն ներառելու փաստը: Մասնավորապես, Կարիտաս 

Ավստրիան ֆինանսավորեց Էմիլի Արեգակ կենտրոնի հիմնումը, որը 

ծառայություններ է մատուցում Գյումրիում ապրող հաշմանդամություն ունեցող 

անձանց: Կենտրոնը հիմնվել է 2008 թվականին, երեխաների ֆիզիկական եւ 

մտավոր կարողությունները զարգացնելու առաջնային շեշտադրությամբ՝ նրանց 

կյանքի եւ սոցիալական հմտությունները բարելավելու եւ նրանց պատրաստելու 

ինքնուրույն կյանք վարելու: 

 

Ծրագիրը կհիմնի առաջին ներառական փուռը եւ սրճարանը Գյումրիում, որը 

կգործի որպես սոցիալական ձեռներեցություն: Փուռը եւ սրճարանը կարեւոր 

գործոն կլինեն Էմիլի Արեգակ կենտրոնի հիմնական առաքելությունը իրագործելու 

համար, որն է՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառումը հայկական 

հասարակություն:  

Սոցիալական ձեռներեցությունը՝ մշակված վերոնշյալ գործողության հիման վրա՝ 

կապացուցի, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք ի վիճակի են աշխատել 

մասնավոր սեկտրում եւ այդպիսով կփոխեն կարծրատիպերը եւ կխթանեն 

սոցիալական փոփոխություները:  
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2.Ծրագրի նպատակն է՝ 
 Նպաստել Էմիլի Արեգակ կենտրոնի ֆինանսական կայունությանը եւ ռեսուրսների 

բազմազանությանը 

 Ներառական փռի եւ սրճարանի հիմնում Գյումրիում 

 Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառման խթանումը աշխատաշուկայում: 

3.Բիզնես մենեջերի պարտականությունները` 

Էմիլի Արեգակ կենտրոնի տնօրենի, Կարիտաս Ավստրիայի եւ «Հայկական 

Կարիտաս»-ի ծրագրերի պատասխանատուների ղեկավարության ներքո մենեջերը 

կատարելու է հետեւյալ առաջադրանքները՝  

 Ղեկավարել առաջին ներառական փռի եւ սրճարանի մարդկային 

ռեսուրսները 

 Վերահսկել օրական արտադրությունը, ներառյալ գնումների 

մատակարարումները, աշխատանքային գրաֆիկները  եւ տարբեր 

վայրերում վաճառքի համակարգումը 

 Զարգացնել /սահմանելլ/ նպատակներ եւ խնդիրներ, որոնք հակված են 

աճելու եւ զարգանալու 

 Սահմանել եւ իրականացնել բիզնես պլանները եւ ռազմավարություններ՝ 

խթանելով  նպատակների ձեռքբերմանը 

 Վերահսկել, որ ներառական փուռը եւ սրճարանն ունենա 

համապատասխան եւ հարմար միջոցներ/ռեսուրսներ/ իր գործունեությունը 

իրականացնելու համար (օրինակ, մարդիկ, նյութերը, սարքավորումները եւ 

այլն) 

 Կազմակերպել եւ համակարգել գործողություններն այնպես, որ մաքսիմում 

արդյունավետությունն ապահովված լինի 

 Վերահսկել անձնակազմի աշխատանքը՝ ապահովելով հետադարձ կապ եւ 

խորհրդատվություն՝ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար 

 Պահպանել հարաբերությունները գործընկերների եւ մատակարարների հետ 

 Հավաքագրել, վերլուծել, մեկնաբանել ներքին եւ արտաքին տվյալները եւ 

ներկայացնել  հաշվետվություններ 

 Ներկայացնել ծրագիրը տարբեր միջոցառումներում, կոնֆերանսներում եւ 

այլն 

 Ապահովել իրավական կանոնները եւ ուղենիշները։  
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4.Պահանջվող որակավորումները 

 Հաստատված աշխատանքային փորձ տվյալ ոլորտում 

 Գերազանց կազմակերպական եւ ղեկավարման հմտություններ 

 Ակնառու հաղորդակցման եւ միջանձնային կարողությունններ  

 ՀՀ-ում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների վերաբերյալ 

հասկացություն  

 Բազմակողմանի բիզնես գործընթացների եւ ռազմավարության մշակման 

մանրակրկիտ հասկացություն 

 MS Office, տվյալների բազաների եւ տեղեկատվական համակարգերի 

գերազանց իմացություն 

 Բանավոր եւ գրավոր հայոց լեզվի հաղորդակցման գերազանց 

հմտություններ, անգլերենի և ռուսերենի իմացությունը կդիտվի որպես 

առավելություն: 

6.Դիմելու գործընթացը  

Հետաքրքրված թեկնածուները պետք է ուղարկեն իրենց մոտիվացիոն նամակը 

ինքնակենսագրականի (CV) հետ միասին «Հայկական Կարիտաս»-ի էլեկտրոնային 

հասցեին՝ info@caritas.am, Տիգրանուհի Հակոբյանին՝ t.akopyan@caritas.am,  եւ 

Ռոբերտ Մուսբրուգգերին (Robert.Moosbrugger@caritas.at):  

 

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է սույն թվականի դեկտեմբերի 15-ը 

ներառյալ: 

«Հայկական Կարիտաս»-ի եւ Էմիլի Արեգակ կենտրոնի մասին հավելյալ 

ինֆորմացիա կարող եք ստանալ հետեւյալ հղումներով՝ 

 

http://www.caritas.am/ 

http://www.emiliaregak.am/ 

 

Միայն նախնական փուլ անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի:  
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