Հայտարարություն
ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատի համայնքի ղեկավարը
հատարարում է մրցույթ համայնքային ծառայության ,
առաջատար մասնագետի ծածկագիր(3,1-3) թափուր
պաշտոններ զբաղեցնելու համար :
ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատի համաքապետարանի աշխատակազմի առաջատար
մասնագետը / ծածկագիր 3,1-3/ ,աշխատակազմի քարտուղարի հանձնարարությամբ.
. Հետևում է հանձնարարականների համապատասխան ժամկետներում կատարման
ընթացքին, որոնց արդյունքների մասին զեկուցում է աշխատակազմի քարտուղարին,
ներկայացնում է իր աշխատանքային ծրագիրը, անրաժեշտության դեպքում, իր
լիազորությոնների սահմաններում, մասնակցում է աշխատակազմի աշխատանքային
ծրագրերի մշակման աշխատանքներին, տնտեսվարող սուբյեկտի իրավունքները և
օրինական շահերը, ներկայացնում է համայնքի շահերն այլ անձանց հետ
փոխհարաբերություններում, ընդհանրացնում է Հ.Հ. օրենսդրության կիրառման
պրակտիկան, նախապատրաստում է համայնքի բյուջետային հիմնարկների և ոչ
առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրությունները, Իրականացնում է սույն
պաշտոնի անձնագրով սահմանված այլ լիազորությունները պատշաճ կերպով:
Պատասխանատու է համայնքապետարանի համայնքային պաշտոնական համացանցային
կայքի վարմանը:
Առաջատար մասնագետը պետք է ունենա առնվազը միջնակարգ կրթություն:
Ունենա ՀՀ Սահմանադրության << Համայնքային ծառայության մասին>> , << Տեղական
ինքնակառավարման մասին>>, <<ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի>>, <<Աշխատանքային
օրենսգրքի>>,<< ՀՀ հողային օրենսգրքի>>, << Հ Հ ջրային օրենսգրքի>>, <<Վարչական
իրավախաղտումների վերաբերյալ>>, <<Իրավական ակտերի մասին>>, ՀՀ օրենքներների
աշխատակազմի կանոնադրության և իր լիզորությունների հետ կապված իրավական
ակտերի իմացության, ինչպես նաև տրամբանելու, տարբեր իրավիճակներում
կողմնորոշվելու ունակություն: Տիրապետի անհրաժեշտ տեղեկատվության, ունենա
համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:
Մրցույթը կկայանա 15.11.2016թ ժամը 12.00-ին Ջրառատի համայքապետարանի շենքում
(գ.Ջրառատ Արարատյան 8. հեռ 6- 62-50 ):
Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է՝ 30.10.2016թ
Դիմող ՀՀ քաղաքացին պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը՝
•դիմում մրցութային հանձնաժողովի անունով (լրացվում է փաստաթղթ նեկայացնելիս)
•տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների ու աշխատանքային
ունակությունների տիրապետման տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների
բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի՝ դիպլոմների, վկայականների, պատճեն
բնօրինակի հետ միասին.
•արական սեռի անձինք՝ նաև զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր
զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը՝ բնօրինակի հետ միասին
•մեկ լուսանկար 3X4 սմ չափսի
•անձնագրի պատճենը

. հայտարարությունոր չի տառապում ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մարտի 3-ի N
310-Ն որոշմամբ հաստատված ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով:,
ինչպես նաև դատական կարգով չի ճանաչվել անգործունակ: Մրցույթին մասնակցել
ցանկացող ՀՀ քաղաքացիները լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև պաշտոնի
անձնագրերին և հարցաշարին ծանոթանալու համար կարող է դիմել ՀՀ Արմավիրի մարզի
Ջրառատի համայնքապետարան Արարատյան փողոց 8, հեռախոս 0231-6-62-50 կամ ՀՀ
Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ՏԻ և ՀԳՄ հարցերով վարչության, հասցեն`
Աբովյան 71, հեռախոս 0237-2-07-70:
Փասոտաթղթերն ընդունվում է ամեն օր ժամը 9-ից մինչև 18, բացի շաբաթև կիրակի օրերից:
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն 2016 թվականի հոկտենբերի 30-ը:

