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ԱյԴի Բանկը փնտրում փորձառու, մոտիվացված և հմուտ թեկնածուի Թվային ուղիներով վաճառքների
և պրոդուկտների մշակման վարչության ղեկավարի հաստիքը զբաղեցնելու համար, ով
պատասխանատու է ստորև նշված պարտականությունները կատարելու համար:
Աշխատանքային պարտականություններ


















Վարչության ամենօրյա աշխատանքների կազմակերպում,
Թվային և հեռահար ուղիներով ֆիզիկական անձ հաճախորդների ներգրավում,
Թվային և հեռահար ուղիներով մանրածախ պրոդուկտների վաճառքների գործընթացի
վերահսկողություն,
Թվային և հեռահար ուղիներով մանրածախ պրոդուկտների վաճառքների համակարգում,
Թվային և հեռահար ուղիներով մանրածախ պրոդուկտների վաճառքների նոր
մեխանիզմների մշակում և ներդնում,
Այլ ստորաբաժանումների հետ համատեղ թվային և հեռահար ուղիներով մանրածախ
պրոդուկտների վաճառքի մարքեթինգային միջոցառումների մշակում և իրականացում,
Մանրածախ պրոդուկտների մշակման, լրամշակման աշխատանքների համակարգում,
Մանրածախ պրոդուկտների գործընթացները կանոնակարգող ներքին ակտերի մշակման
աշխատանքների կազմակերպում և համակարգում,
Շուկայի և մրցակիցների կողմից առաջարկվող պրոդուկտների վերլուծության
աշխատանքների համակարգում,
Միջազգային շուկաներում առկա պրոդուկտների տեղայնացում,
Գործընթացների օպտիմալացում,
Գործող պրոդուկտների արդյունավետության վերլուծություն,
Մանրածախ պրոդուկտների վերաբերյալ թրեյնինգների նյութերի պատրաստման
համակարգում,
Ընկերությունների հետ բանակցությունների վարում, համապատասխան փաթեթային
առաջարկների մշակում, համատեղ նախագծերի իրականացում,
Ֆունկցիոնալ ղեկավարի հանձնարարականով
անհրաժեշտ հաշվետվությունների
կազմում,
Նյութերի ներկայացում Բանկի Վարչության հաստատմանը,
Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված այլ գործառնություններ:

Պահանջվող որակավորումներ





Բարձրագույն տնտեսագիտական/ֆինանսական կրթություն,
4-5 տարվա համապատասխան մասնագիտական փորձ,
Ինքնակազմակերպման և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
ՀՀ բանկային օրենսդրության իմացություն,







Համակարգչային գիտելիքների իմացություն,
Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների գերազանց իմացություն,
Անկախ աշխատելու ունակություն,
Գերազանց վերլուծական հմտություններ,
Գերազանց միջանձնային և խնդիրներ լուծելու հմտություններ։

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» ՓԲԸ հիմնադրվել է 1990թ. թեթև արդյունաբերության բնագավառի
ձեռնարկությունների կողմից՝ որպես փայատիրական կոմերցիոն բանկ: 1996թ. բանկը գրանցվել է
(ՀՀ ԿԲ արտոնագիր No 9) և սկսել է գործել որպես «Անելիք Բանկ» Սահմանափակ
Պատասխանատվությամբ Ընկերություն: 2007թ. «Անելիք Բանկ» ՍՊԸ վերակազմավորվել է փակ
բաժնետիրական ընկերության: «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի 22.12.2017թ. Արտահերթ
Ընդհանուր Ժողովի որոշմամբ «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ-ն վերանվանվել է «ԱյԴի Բանկ» ՓԲԸ-ի և ս.թ.
հունիսի 4-ից ներկայանում է հանրությանը նոր ֆիրմային անունով:

