
 
 
 

ՊԱՇՏՈՆ 
Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի, Առաջատար 
մասնագետ  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ Լրիվ դրույք 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ ք. Երևան, ՀՀ 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՍԿՍԵԼՈՒ ԱՄՍԱԹԻՎ Հնարավորինս շուտ 
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏ 27/05/2022թ. 
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏ Անորոշ` 3 ամիս փորձաշրջանով  

 
«ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ն Վարկերի մոնիտորինգի բաժնի, Առաջատար մասնագետ հաստիքը զբաղեցնելու 
համար փնտրում է փորձառու, մոտիվացված և հմուտ թեկնածուի, ով պատասխանատու է ստորև 
նշված պարտականությունները կատարելու համար 
 
Աշխատանքային պարտականություններ 

• Եռամսյակային պլանով հաստատված և/կամ վերադաս մարմնի այլ հանձնարարականով 
նախատեսված վարկառուների մոնիթորինգների իրականացու, 

• Վարկային փաթեթների ուսումնասիրություն, կովենանտների ստուգում, 
• Վարկառուներին այցելություն տեղում վերլուծություն իրականացնելու, վարկի 

նպատակային օգտագործումը պարզելու և գրավների ընթացիկ վիճակը ստուգելու 
նպատակով, 

• Վարկառուների մոնիթորինգի արդյունքում ընթացակարգով սահմանված հաշվետվության 
կազմում և ներկայացում բաժնի ղեկավարին, 

• Բաժնի ղեկավարի կողմից սահմանված այլ տիպի հանձնարարականների կատարում, 
• Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառնություններ։ 

 
Պահանջվող որակավորումներ 

• Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտական կամ մաթեմատիկական ուղղություններով, 
• Նվազագույնը 2 տարվա բիզնես վերլուծաբանի/վարկային մասնագետի աշխատանքային 

փորձ, 
• Բանկային պրոդուկտների և ծառայությունների իմացություն, 
• Բանկային օրենսդրության իմացություն, 
• Համակարգչային գիտելիքներ, 
• Լեզուների իմացություն, 
• Հաղորդակցման հմտություններ, 
• Վաճառքի հմտություններ, 
• Վերլուծական հմտություններ, 
• Կատարողական ցուցանիշների ապահովման ունակություն, 
• Ընդհանուր զարգացվածություն և հետաքրքրասիրություն, 
• Թվային մտածողություն, 
• Ճշտապահություն և պատասխանատվության զգացում, 
• Կազմակերպչական հմտություններ և ժամանակի արդյունավետ կառավարում, 
• Ղեկավարման ունակություն, թիմը կառավարելու հմտություն (ներառյալ հեռավար 

աշխատանքի դեպքում), 
• Փորձով և գիտելիքով կիսվելու հմտություն նոր աշխատակցի մենթոր լինելու համար, 



• Խնդիրների արագ և արդյունավետ լուծման կարողություններ, միաժամանակ մի քանի 
առաջադրանք կատարելու կարողություն, 

• Փոփոխություններին արագ արձագանքելու կարողություն, 
• Մանրուքների նկատմամբ ուշադրություն / լարված գրաֆիկով աշխատելու կարողություն, 
• Թիմում արդյունավետ աշխատելու ունակություն, 
• Գործարար էթիկայի նորմերի իմացություն և դրանց կիրառում։ 

 
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 Բանկը» հիմնադրվել է 1990թ.-ին «Անելիք Բանկ» անվանումով, իսկ 2018թ․ Հունիսի 4-ից 
Բանկը ներկայանում է «ԱյԴի Բանկ» անվանումով։ 
ԱյԴի Բանկի առաքելություն է լինել առաջին ընտրության Բանկ հաճախորդների համար որպես 
լավագույն նորարար Բանկ` հաճախորդներին տրամադրելով անհատական մոտեցմամբ 
արդիական թվային լուծումներ։ Բանկի մասին հավելյալ տեղեկատվության համար կարող եք 
այցելել Բանկի պաշտոնական կայքը https://www.idbank.am/։ 
 

https://www.idbank.am/

