
 

 
 
ՊԱՇՏՈՆ Գլխավոր ծրագրավորող 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ Լրիվ դրույք 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ Երևան, ՀՀ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՍԿՍԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎ Հնարավորինս շուտ   
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 16 օգոստոսի, 2022թ. 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏ Մշտական՝ 3 ամիս փորձաշրջանով 
 

 
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն իր ՏՏ թիմի գլխավոր ծրագրավորողի հաստիքը զբաղեցնելու համար փնտրում է 
տաղանդավոր և նպատակասլաց թեկնածուի, ով պատասխանատու է ստորև նշված 
պարտականությունները կատարելու համար։ 
 
 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

• Ծրագրային ապահովման զարգացման ցիկլի (SDLC) բոլոր փուլերի կառավարում 
• Բիզնես վերլուծաբանների հաջող ստուգումից հետո գործընթացների 

ավտոմատացման համար shell սցենարների (shell script) մշակում   
• Տվյալների բազայի հետ կապված տարբեր գործողությունների ավտոմատացման 

աշխատանքների պլանավորում, ներառյալ՝ պահուստավորում, տվյալների բազայի 
աշխատանքի արդյունավետության, սկավառակի հիշողության, պահուստային 
օրինակների ստուգում  

• Մասնակցություն Oracle-ի, PL/SQL-ի, LINUX-ի միջոցով տվյալների մշակմանը, 
փորձարկմանը, հավաքագրմանը, վրիպազերծմանը և պահպանմանը  

• SQL հարցումների, ինչպես նաև PL/SQL ծրագրերի կարգավորում՝ հուշումների, 
ինդեքսների, բաժանումների և աշխատանքի արդյունավետության կարգավորման 
այլ մեթոդների միջոցով  

• Ինդեքսների, սահմանափակումների, աղյուսակների, PL/SQL ընթացակարգերի և 
պահպանման փաթեթների մշակում և պահպանում, հարցումների մշակում՝ 
առարկայական տիրույթի հարցերին պատասխանելու համար 

• Աջակցություն Բիզնես վերլուծությունների/Որակի ապահովման խմբերին մշակված 
կոդի պարզաբանման, ինչպես նաև վրիպազերծման միջոցով պրոդուկտների 
ծրագրային համակարգի և օգտագործողի ընդունման փորձարկման (UAT) 
խնդիրների լուծման միջոցով  

• Linux shell սցենարի ստուգում և այս գործընթացի համար անհրաժեշտ 
փոփոխությունների իրականացում  

• Մասնակցություն տվյալների արդյունահանմանը տարբեր տվյալների աղբյուրներից, 
ներառյալ՝ oracle, XML և էլեկտրոնային աղյուսակները  

• Թեստ քեյսերի/սցենարների մշակում և թեստավորման հաշվետվությունների 
պատրաստում, համագործակցություն Բիզնես վերլուծությունների/Որակի 
ապահովման խմբերի հետ՝ տվյալների և սցենարների ստուգման նպատակով 



• Հաշվարկելի դաշտերի ստեղծում MDX (բազմաչափ արտահայտություններ) կոդի 
միջոցով առկա միջոցների հիման վրա հաշվարկված լրացուցիչ միջոցների 
կարիքները բավարարելու համար 

 
 
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ  
 

• Բարձրագույն կրթություն համակարգչային գիտության ոլորտում կամ 
համարժեք աշխատանքային փորձ 

• Առնվազն 4 տարվա փորձ SQL մշակման ոլորտում 
• LINUX-ի հետ աշխատանքի առնվազն 2 տարվա փորձ  
• Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորման (OOP) գերազանց իմացություն 
• Նախագծման մոդելների և միկրոծառայությունների ճարտարապետության 

իմացություն  
• SQL-ի գերազանց իմացություն  
• RESTful API-ի և JSON-ի հետ աշխատելու փորձ  
• Terrasoft-ի հետ աշխատելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն 
• LSoft-ի կամ ArmSoft-ի հետ աշխատելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն, 
• Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների լավ իմացություն 
• Գրավոր և բանավոր հաղորդակցման գերազանց հմտություններ 
• Գերազանց վերլուծական և խնդիրներ լուծելու հմտություններ  

 
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
Փորձաշրջանի բարեհաջող ավարտից հետո Բանկն իր աշխատակիցներին առաջարկում է 
արտոնությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես, բժշկական ապահովագրություն, 
պարգևատրման ճկուն համակարգ, սպորտակումբների ծառայություններից օգտվելու 
կորպորատիվ փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և այլն: 
 
 
ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ   
Եթե ձեր գիտելիքները, մասնագիտական փորձն և որակավորումները համապատասխանում են 
վերը նշված հաստիքի պահանջներին և դուք հետաքրքրված եք միանալու ԱյԴի Բանկի թիմին, 
խնդրում ենք լրացնել հայտարարությանը կից ներկայացված դիմում-հայտը և այն ուղարկել 
hr@idbank.am էլ.փոստի հասցեին՝ մինչև հայտարարության վերջնաժամկետը՝ վերնագիր (subject) 
տողում պարտադիր նշելով հաստիքի անվանումը։ Հարցազրույցի կհրավիրվեն նախնական 
ընտրությունը անցած դիմորդները։   
 
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
«ԱյԴի Բանկ»-ը հիմնադրվել է 1990թ.-ին «Անելիք Բանկ» անվանումով, իսկ 2018թ․ Հունիսի 4-ից 
Բանկը ներկայանում է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ անվանումով։ 
«ԱյԴի Բանկ»-ի առաքելությունն է հաճախորդների համար լինել առաջին ընտրության լավագույն 
նորարար Բանկ՝  հաճախորդներին տրամադրելով անհատական մոտեցմամբ արդիական թվային 
լուծումներ։ Բանկի մասին հավելյալ տեղեկատվության 
 
  


