Վարչակազմակերպական կառուցվածք

Գլխավոր գրասենյակ

Գլխավոր գործադիր
տնօրեն

ԳԳՏ Օգնական և հանրային
ներդրումների համակարգող

Ռիսկերի կառավարման գծով գլխավոր
տնօրեն/ ԳԳՏ տեղակալ

Գլխավոր ֆինանսական տնօրեն

Գլխավոր գործառնական տնօրեն

Անհատական բանկային
ծառայությունների տնօրեն

Կորպորատիվ բիզնեսի
դեպարտամենտի տնօրեն

Ֆին. շուկաներում գործառնությունների
դեպարտամենտի տնօրեն

Անձնակազմի կառավարման
դեպարտամենտի տնօրեն

Ներքին հսկողության ֆինանսական
հանցագործությունների կանխարգելման և
Համապատասխանության
Դեպարտամենտի տնօրեն

Գլխավոր խորհրդական/
Ընկերության քարտուղար

Հաղորդակցության և մարքեթինգի
գծով ղեկավար

Ներքին աուդիտի
դեպարտամենտի տնօրեն

Հատուկ ակտիվների կառավարչի
տեղակալ

ԳԳՏ վարորդ

Ֆինանսական շուկաներում գործառնությունների դեպարտամենտ

Գլխավոր գործադիր
տնօրեն

Ֆին. շուկաներում գործառն.
դեպարտամենտի տնօրեն

Ֆին. շուկաներում գործառնությունների
դեպարտամենտի ավագ թրեյդեր

Ֆինանսական շուկաներում բիզնեսի
զարգացման բաժնի ղեկավար

Ֆինանսական շուկաներում բիզնեսի
զարգացման գծով մենեջեր

Ներքին հսկողության ֆինանսական հանցագործությունների
կանխարգելման և համապատասխանության դեպարտամենտ

Գլխավոր գործադիր
տնօրեն

Ներքին հսկողության
Ֆինանսական
հանցագործությունների
կանխարգելման և
համապատասխանության
դեպարտամենտի տնօրեն

Կարգավորող վարքի
գծով ղեկավար

Ներքին հսկողության և
համապատասխանության
ապահովման ղեկավար

Ֆինանսական
հանցագործությունների
ռիսկերի կառավարման
գծով ղեկավար

Ֆինանսական
հանցագործությունների
Հետաքննության
գծով մասնագետ

Ֆինանսական
հանցագործությունների
կանխարգելման և
համապատասխանության
Խորհրդատվության
գծով մենեջեր(4)

Ֆինանսական
հանցագործությունների
Հետաքննության
գծով մասնագետ

Անձնակազմի կառավարման դեպարտամենտ

Գլխավոր գործադիր
տնօրեն

Անձնակազմի
կառավարման
դեպարտամենտի տնօրեն

Անձնակազմի
կառավարման գծով
խորհրդատու/աշխատանքի
փոխհատուցման բաժնի
ղեկավար

Անձնակազմի
կառավարման գծով
խորհրդատու/ուսուցման
զարգացման գծով
պատասխանատու

Անձնակազմի
կառավարման
գծով խորհրդատու

Անձնակազմի
կառավարման
դեպարտամենտի կողմից
մատուցվող
ծառայությունների
գծով ղեկավար

Աշխատանքի
վարձատրության և
արտոնությունների
գծով ղեկավար

Ռիսկերի կառավարման
դեպարտամենտ

Գլխավոր գործադիր
տնօրեն

Ռիսկերի կառավարման
գծով գլխավոր տնօրեն/
ԳԳՏ տեղակալ
Կորպորատիվ
խնդրահարույց
վարկերի կառավարման
բաժնի և գործառնական
ռիսկի գծով կառավարիչ

Կորպորատիվ
խնդրահարույց վարկերի
կառավարման գծով
ավագ ղեկավար (3)

Ադմինիստրատիվ
օգնական

Ռիսկերի կառավարման
գծով գլխավոր տնօրենի
տեղակալ/Կորպորատիվ
վարկային ռիսկի
կառավարիչ

Անհատական
վարկավորման
բաժնի ղեկավար

Անհատական
վարկավորման
բաժնի գլխավոր
մասնագետ (2)

Մանրածախ
ռիսկերի կառավարիչ

Ժամկետանց
պարտավորությունների
հավաքագրման
բաժնի պետ
Ժամկետանց
պարտավորությունների
գործառնությունների
գծով մենեջեր
Խնդրահարույց
պարտավորությունների
հավաքագրման գծով
մենեջեր

Ժամկետանց
պարտավորությունների
հավաքագրման բաժնի
գլխավոր մասնագետ (2)

Ռիսկերի ղեկավարման
և վերլուծությունների
բաժնի պետ

Ռիսկերի կառավարման
վերլուծաբան

Իրավաբանական դեպարտամենտ

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Գլխավոր խորհրդական/
Ընկերության քարտուղար

Ավագ իրավախորհրդատու

Ընկերության քարտուղարի տեղակալ

Ներքին աուդիտի դեպարտամենտ

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Ներքին աուդիտի դեպարտամենտի տնօրեն

Աուդիտ մենեջեր/Ներքին
աուդիտի ղեկավարի տեղակալ

Ավագ աուդիտոր

Մարքեթինգի դեպարտամենտ

Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Բանկային մանրածախ ծառայությունների
դեպարտամենտի տնօրեն

Հաղորդակցության և
մարքեթինգի գծով ղեկավար

Մարքեթինգի
գործառնական ղեկավար

Սոցիալական
մեդիայի մասնագետ(2)

Կորպորատիվ բիզնեսի
դեպարտամենտ

Գլխավոր գործադիր
տնօրեն

Կորպորատիվ բիզնեսի
դեպարտամենտի տնօրեն

Կորպորատիվ բիզնեսի
գործառնությունների
ղեկավար/կորպորատիվ
բիզնեսի գծով տնօրենի
տեղակալ

Բիզնես
գործառնությունների
կառավարիչ

Բիզնեսի ներդրման
կառավարիչ

Կորպորատիվ բիզնեսի
զարգացման գծով ավագ
կառավարիչ (3)

Կորպորատիվ բիզնեսի
վերլուծությունների և
վարկավորման գծով
գլխավոր մասնագետ
/կառավարիչ (5)

Բիզնեսի ներդրման
գլխավոր մասնագետ

Կորպորատիվ բիզնեսի
զարգացման գծով
կառավարիչ (4)

Բիզնես
վերլուծությունների
կառավարիչ

Առևտրի
ֆինանսավորման
բաժնի կառավարիչ

Կորպորատիվ
ծառայությունների
զարգացման և
կառավարման
վարչության ղեկավար

Առևտրի
ֆինանսավորման բաժնի
գործառնությունների
գծով ղեկավար

Կորպորատիվ
ծառայությունների
զարգացման գծով
կառավարիչ

Առևտրի
ֆինանսավորման
վարչության բիզնեսի
զարգացման գծով
կառավարիչ

Կորպորատիվ
ծառայությունների
մատուցման գծով
գլխավոր մասնագետ(2)

Առևտրի
ֆինանսավորման բաժնի
գլխավոր մասնագետ

Կորպորատիվ
ծառայությունների
մատուցման գծով
կառավարիչ

Ֆինանսական դեպարտամենտ
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Գլխավոր ֆինանսական տնօրեն

Գլխավոր հաշվապահ/գլխավոր
ֆինանսական տնօրենի տեղակալ

Կառավարչական,
ֆինանսական և գանձապետական
հաշվետվությունների,
պլանավորման և ԱՊԿԿ բաժնի
կառավարիչ

Ֆինանսական վերահսկողության
գծով ղեկավար

Ֆինանսական
հաշվետվությունների գծով
ղեկավար (2)

Կառավարչական և ֆինանսական
հաշվետվությունների և
պլանավորման գծով մենեջեր (2)

Ֆինանսական վերահսկողության
գծով ավագ ղեկավար(2)

Հարկային և ֆինանսական
հաշվետվությունների գծով
ղեկավար

Կառավարչական և ֆինանսական
հաշվետվությունների և
պլանավորման գծով գլխավոր
մասնագետ

Ֆինանսական
հաշվետվությունների գծով
գլխավոր մասնագետ

ԱՊԿԿ և ֆինանսական
հաշվետվությունների գծով
մենեջեր

Գործառնությունների,ծառայությունների և տեխնոլոգիաների
դեպարտամենտ
Գլխավոր
գործադիր տնօրեն

Գլխավոր
գործառնական
տնօրեն

ՏՏ բաժնի
տնօրեն

Ծրագրավորող

ՏՏ Ծրագրերի
մշակման և
սպասարկման
բաժնի բիզնես
վերլուծաբան,
Ծրագրերի
աջակցման
վերլուÍաբան
Ավագ
Ծրագրավորող

Նախագծերի
Մենեջեր (3)

Ծրագրավորող
(պրակտիկանտ)

Ծրագրի
ղեկավար

Բիզնես
ծառայությունների
վարչության
տնօրեն

Գործառնական
ռիսկերի
վերահսկման և
ադմինիստրատիվ
կառավարման գծով
մենեջեր

Կորպորատիվ
անվտանգության
բաժնի ղեկավար

Գանձապետական
գործառնություննե
րի բաժնի պետ

Կորպորատիվ
անշարժ գույքի
կառավարման
բաժնի ղեկավար

ՏՏ
Ենթակառույցների
սպասարկման
բաժնի պետ

Բանկի
ավտոմեքենաների
սպասարկման և
գույքի գծով
կոորդինատոր

Ֆիզիկական
անվտանգության
գծով գլխավոր
մասնագետ

Գանաձապետական
գործառնությունների
բաժնի գլխավոր
մասնագետ

Կորպորատիվ
անշարժ գույքի
հարցերով
կառավարչի
օգնական

ՏՏ
ենթակառույցների
սպասարկման
բաժնի գլխավոր
մասնագետ
ՏՏ
ենթակառույցների
սպասարկման
բաժնի առաջատար
մասնագետ (2)

ՏՏ ներդրումների
աջակցման և
սպասարկման
մասնագետ (4)

Պաշտոնական
հաղորդագրությունների և բողոքների
վարման բաժնի
ավագ մասնագետ

Բիզնես ռիսկերի
վերահսկման գծով
գլխավոր
մասնագետ

Գանձապետական
գործառնությունների
մենեջեր

Ավտոմանացման
ծրագրերի
համակարգող

Գնումների
Բաժնի
կառավարիչ

Գնումների բաժնի
գլխավոր
մասնագետ

Կրեդիտորական
Հաշիվների գծով
կառավարիչ

Բիզնես ծառայությունների վարչություն
Բիզնես ծառայությունների
վարչության տնօրեն

Սպառողական
գործառնությունների
բաժնի պետ

Ֆինանսական
հանցագործությունների
կանխարգելման
համապատասկհանության
գործառնությունների
բաժնի մենեջեր

Վարկային
ծառայությունների
բաժնի ղեկավար

Փողերի լվացման
դեմ պայքարի
հետազոտությունների
գլխավոր մասնագետ
(5)

Վարկային
փաստաթղթավորման
ավագ մասնագետ (3)

Փողերի լվացման
դեմ պայքարի
հետազոտությունների
որակի վերահսկման
գլխավոր մասնագետ

Վարկային
փաստաթղթավորման
կառավարիչ (2)

Վարկային
գործառնությունների
մասնագետ (2)

Անկանխիկ
գործառնությունների
բաժնի մասնագետ (4)

Վարկային
գծառայությունների
ղեկավար

Վարկային
գործառնությունների
գլխավոր մասնագետ
(2)

Անկանխիկ
գործառությունների
համադրման գծով
մասնագետ

Վարկային
հաշվետվությունների
ավագ մասնագետ

Անկանխիկ
գործառնությունների
բաժնի
հետազոտությունների
գծով առաջատար
մասնագետ(2)

Հաճախորդների հետ
հաղորդակցման և
հաշիվների
սպասարկման բաժնի
ղեկավար

Անկանխիկ
Գործառնությունների\
բաժնի պետ

Անկանխիկ
գործառնությունների
բաժնի գլխավոր
մասնագետ(5)

Բանկային
ծառայությունների և
ՀՊՈՒ
գործառնությունների
բաժնի ղեկավար

Բիզնես ծառայությունների վարչություն

Բիզնես ծառայությունների
վարչության տնօրեն

Սպառողական
գործառնությունների
բաժնի պետ

Գործաéնությունների
ղեկավար

Կանխիկ
գործառնությունների
կենտրոնի ղեկավար

Գործառնությունների
գլխավոր մասնագետ (3)

Կանխիկ
գործառնությունների
կենտրոնի գլխավոր
մասնագետ

Դրամարկղային բաժնի
աշխատակից (3)

Քարտային
գործառնությունների
և նախագծերի մենեջեր

Քարտային
ծառայությունների
գլխավոր մասնագետ

Քարտային
ծառայությունների գծով
մասնագետ (3)

Բիզնես ծառայությունների վարչություն

Բիզնես ծառայությունների
վարչության տնօրեն

Բանկային ծառայությունների
և ՀՊՈՒ գործառնությունների
կառավարիչ

Առևտրավարկայւն
վարչության ՀՊՈՒ բաժնի
գլխավոր մասնագետ (4)

ՄԲԾ ՀՊՈՒ մասնագետ (3)

Առևտրավարկայւն
վարչության ՀՊՈՒ որակի
ստուգման գլխավոր
մասնագետ

ՄԲԾ ՀՊՈՒ որակի
ստուգման գլխավոր
մասնագետ(2)

ՄԲԾ ՀՊՈՒ որակի
վերահսկման գլխավոր
մասնագետ

Բիզնես ծառայությունների վարչություն

Բիզնես ծառայությունների
վարչության տնօրեն

Հաճախորդների հետ
հաղորդակցման և հաշիվների
սպասարկման բաժնի ղեկավար

Փաստաթղթավորման
սքանավորման գծով
մասնագետ (3)

Փաստաթղթերի առաքման
գծով մասնագետ (2)

Արխիվի գլխավոր
մասնագետ

Բանկային
գործառնությունների
մասնագետ (4)

Անհատական բանկային ծառայությունների դեպարտամենտ
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Անհատական բանկային
ծառայությունների տնօրենի
օգնական

Անհատական բանկային
ծառայությունների տնօրեն

Հեռախոսային, ինտերնետային
և թվայնացված բանկային
գործառնությունների
կենտրոնի կառավարիչ

Հաղորդակցության և
մարքեթինգի
գծով ղեկավար

ՍՏԱՏՈՒՍ ծառայությունների
ղեկավար, ՍՏԱՏՈՒՍ
մասնաճյուղի կառավարիչ

Հեռախոսային բանկային
կենտրոնի
գործառնությունների
համակարգող(4)

Մարքեթինգի գործառնական
ղեկավար

ՍՏԱՏՈՒՍ մասնաճյուղի
կառավարչի տեղակալ

Հեռախոսային բանկային
գործառնությունների
կենտրոնի մասնագետ(14)

Սոցիալական մեդիայի
մասնագետ (2)

ՍՏԱՏՈՒՍ հաճախորդների
սպասարկման
գործառնությւոնների
գլխավոր մասնագետ (2)

Մասնաճյուղերի ցանցի
տնօրեն

Հեռախոսային բանկային
գործառնությունների
կենտրոնի գլխավոր
մասնագետ (3)

Թվային վաճառքի և
սպասարկման մասնագետ

ՍՏԱՏՈՒՍ մասնաճյուղի
հաճախորդների
սպասարկման բաժնի
մասնագետ (5)

Անհատական բանկային ծառայությունների դեպարտամենտ
Գլխավոր գործադիր տնօրեն

Անհատական բանկային
ծառայությունների
տնօրենի օգնական

Անհատական բանկային
ծառայությունների
գործառնությունների
ղեկավար

Հաճախորդների բազայի
կառավարման և
վերլուծությունների գլխավոր
մասնագետ

Բիզնես ծրագրերի մենեջեր

Հաճախորդների
սպասարկման որակի և
գործառնությունների
գլխավոր մասնագետ

Զեղծարարությունների
ռիսկի գծով կառավարիչ

Բիզնես ծրագրերի և
պորտֆելի կառավարման
գլխավոր մասնագետ

Ռիսկերի գնահատման և
վերահսկման մենեջեր

Պրոդուկտների և
փաթեթային առաջարկների
գլխավոր մասնագետ

Հաշվետվությունների
և վերլուծությունների
գլխավոր մասնագետ

Բիզնեսի կառավարման
օպտիմիզացիայի և
պլանավորման գլխավոր
մասնագետ

Բիզնեսի
վերահսկողության
ղեկավար

Ստանդարտների և
ընթացակարգերի
գլխավոր մանագետ

Զեղծարարությունների
դեմ պայքարի
գործառնությունների
գլխավոր մասնագետ

ՀՊՈՒ մասնագիտացված
բաժնի մասնագետ (3)

Հաճախորդների բազայի և
պրոդուկտների
կառավարման բաժնի
ղեկավար

Կանոնակարգերի
համապատասխանության և
վարվելակերպի ռիսկի
ղեկավար

Բիզնեսի գործառնական
ռիսկերի կառավարման
բաժնի ղեկավար

ՀՊՈՒ
Մասնագիտացված թիմի
գործառնությունների
համակարգող

Անհատական բանկային
ծառայությունների տնօրեն

Անհատական բանկային ծառայությունների դեպարտամենտ
Անհատական բանկային
ծառայությունների դեպարտամենտի
տնօրեն

Մասնաճյուղերի ցանցի տնօրեն

Հանրապետության
հրապարակ մ/ճ
կառավարիչ

Կոմիտաս մ/ճ
կառավարիչ

Գարեգին Նժդեհ մ/ճ
կառավարիչ

Գլխ. գրասենյակի
կառավարիչ

Մասնաճյուղի
գործառնությունների
համակարգող (2)

Մասնաճյուղի
գործառնությունների
համակարգող (2)

Մասնաճյուղի
գործառնությունների
համակարգող(1)

Մասնաճյուղի
գործառնությունների
համակարգող (1)

Հաճ. սպասարկման և
գործառնությունների
բաժնի գլխավոր
մասնագետ (1 )

Հաճ. սպասարկման և
գործառնությունների
բաժնի գլխավոր
մասնագետ (2)

Հաճ. սպասարկման
բաժնի մասնագետ (6)

Հաճ. սպասարկման և
գործառնությունների
բաժնի գլխավոր
մասնագետ (3)

Հաճ. Սպասարկման
բաժնի մասնագետ (6)

Հաճ. սպասարկման
բաժնի մասնագետ (9)

Հաճ. սպասարկման և
գործառնությունների
բաժնի գլխավոր
մասնագետ (1)

Հաճ. սպասարկման
բաժնի մասնագետ (8)

Մասնաճյուղի
կառավարչի
տեղակալ (1)

Մանրածախ վաճառքի
մասնագետ,հիփոթեքային
վարկի խորհրդատու (1)

Հաճ. Սպասարկման
բաժնի մասնագետ (3)

Մանրածախ վաճառքի
մասնագետ,հիփոթեքային
վարկի խորհրդատու (1)

Մասնաճյուղի
կառավարչի
Տեղակալ (1)

Մանրածախ վաճառքի
մասնագետ,հիփոթեքային
վարկի խորհրդատու (1)

Դալմա մ/ճ կառավարիչ

Հաճախորդների
սպասարկման և
գործառնությունների
բաժնի գլխավոր
մասնագետ (2)

Հաճ. սպասարկման
բաժնի մասնագետ (3)

