
 
ՊԱՇՏՈՆ ՏՏ տվյալների բազայի ադմինիստրատոր 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ Լրիվ դրույք 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ ք. Երևան, ՀՀ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՍԿՍԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎ Հնարավորինս շուտ 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱԺԱՄԿԵՏ Մայիսի 18, 2022թ. 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ Մայիսի 31, 2022թ.   
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏ Երկարաժամկետ` 3 ամիս փորձաշրջանով  
  
 

 

ԱյԴի Բանկը փնտրում է փորձառու, մոտիվացված և կոմպետենտ թեկնածուի ստորև նշված 

պարտականություններն իրականացնելու համար.  

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
• Լուծել տվյալների բազայի հետ կապված պատահարները,  
• Կառավարել և փորձարկել պահուստավորման և վերականգնման ծրագրերը, 
• Կատարելագործել տվյալների բազայի համակարգերի արտադրողականությունը,  
• Ապահովել ընկերության տվյալների անվտանգությունը,  
• Պատրաստել նոր թեստային միջավայրեր անհրաժեշտության դեպքում,  
• Աջակցել ծրագրավորողներին հարցումների կարգաբերման առաջադրանքների 

մասով,  
• Պլանավորել ծրագրային և տեխնիկական ապահովման ռեսուրսներ տվյալների 

բազայի ընդլայնման համար,  
• Գրել կարգաբերման և տեղադրման ձեռնարկներ,  
• Հասանելի լինել աջակցության համար ըստ անհրաժեշտության։ 

 
ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ 
• Բարձրագույն կրթություն,  
• Առնվազն 3 տարվա մասնագիտական փորձ Oracle և MSSQL տվյալների բազաների 

ադմինիստրավորման գծով,  
• Oracle DataGuard և MSSQL AlwaysOn հետ աշխատանքի պրակտիկ փորձ,  
• SQL լեզվի իմացություն, 
•  RHEL/OEL Linux հետ աշխատելու փորձ,  
• TCP/IP բազային գիտելիք,  
• Որևէ սկրիպտավորման լեզվի (Python/Perl/Bash/Powershell) իմացություն, 
• Ցանկացած NoSQL  տվյալների բազայի հետ աշխատանքի փորձը կդիտվի որպես 

առավելություն,  
• Թիմում աշխատելու և հաղորդակցվելու ունակություն։ 

 
 
 



ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Փորձաշրջանի բարեհաջող ավարտից հետո Բանկն իր աշխատակիցներին առաջարկում է 
արտոնությունների լայն փաթեթ, մասնավորապես, բժշկական ապահովագրություն, 
պարգևատրման ճկուն համակարգ, սպորտային ակումբների ծառայություններից օգտվելու 
կորպորատիվ փաթեթ, արտոնյալ պայմաններով բանկային ծառայություններ և այլն: 

 

ԴԻՄԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ   

Եթե Ձեր գիտելիքները, մասնագիտական փորձը 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 ընտրությունն 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 համար կարող 
եք այցելել Բանկի պաշտոնական կայքէջ https://www.idbank.am/: 
 

 

https://www.idbank.am/

