EVOCALAB ծրագիրը
EVOCALAB ծրագիրը շրջանավարտների և մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի
ուսանողների համար






Շրջանավա°րտ ես, կամ մագիստրատուրայի
վերջին կուրսի ուսանո°ղ
Ցանկանու°մ ես կառուցել քո ապագա կարիերան
Պատրա°ստ ես ձեռք բերել գիտելիք և փորձ
Ուզու°մ ես աշխատել Բանկում

ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԸ հստակորեն գիտակցում է իր դերը որպես հասարակության ակտիվ մասնակից,
կարևորում է երիտասարդների և հատկապես շրջանավարտների ֆինանսական գիտելիքերի և
պրակտիկայի ձեռքբերման անհրաժեշտությունը:
Ծրագրի իրականացումը բխում է բանկի կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունից, որն
է երիտասարդ սերնդի կրթական, գիտական և մշակութային ձեռքբերումների սատարումն ու
խրախուսումը, ինչպես նաև գիտատար նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումն ու կիրառումը:
ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կողմից իրականացվող ծրագրի նպատակն է`






Շրջանավարտների կողմից գիտելիքների ձեռքբերումը ՀՀ բանկային համակարգի ընդհանուր
գործունեության մասին:
Կիրառելով տեսական գիտելիքները` ձեռք բերել աշխատանքային կարողություններ և
հմտություններ՝ անցնելով պրակտիկա Բանկի մասնաճյուղերում և գլխամասային
գրասենյակում:
Հաղորդակցվել ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կորպորատիվ արժեքներին, ծանոթանալ Բանկի
աշխատաոճին, ներքին մշակույթին և երկարամյա պատմությանը:
Ստանալ հնարավորություն աշխատելու ԷՎՈԿԱԲԱՆԿՈՒՄ:

Պահանջները՝





Բարձր առաջադիմություն,
սովորելու մեծ ցանկություն և նախաձեռնողականություն, սեփական կարիերան կառուցելու,
աշխատանքային անհրաժեշտ հմտություններ ձեռք բերելու ցանկություն,
վերլուծական և գործնական ճկուն մտածելակերպ, գաղափարների ներկայացման,
թիմակիցների հետ շփման և համագործակցության հմտություն,
օտար լեզուների՝ ռուսերենի և անգլերենի իմացություն:

EVOCALAB ծրագրին կարող են մասնակցել 2018թ. հետևյալ շրջանավարտները՝






ՀՊՏՀ,
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման Ֆակուլտետ,
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) Համալսարանի Տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտ,
Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի Տնտեսագիտություն/Ֆինանսներ/Գործարար
կառավարում մասնագիտությամբ շրջանավարտներ,
Ֆինանսաբանկային Քոլեջի շրջանավարտներ:

Ծրագրի ժամանակացույց՝



Ծրագրի մեկնարկ՝ 2018թ. ապրիլի 20
Ծրագրի տևողություն՝ 3 ամիս:

ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ կողմից իրականացվող ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերն են`





Համառոտ ինքնակենսագրություն՝ ռեզյումե հայերեն կամ անգլերեն լեզուներով:
Մոտիվացիոն նամակ այն մասին, թե ինչու եք ցանկանում մասնակցել ծրագրին, ինչ եք
ակնկալում սովորել, և ինչպես եք պատկերացնում Ձեր կարիերան գալիք երեք տարիների
ընթացքում:
Բոլոր առարկաների գնահատականները (դիպլոմում գնահատականների ներդիրը կամ
գնահատականների մասին տեղեկանքը):

Փաստաթղթերն անհրաժեշտ է մինչև ս.թ ապրիլի 15-ը ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով`
hr@evocabank.am կամ ներկայացնել ԷՎՈԿԱԲԱՆԿԻ գլխամասային գրասենյակ` ք.Երևան,
Հանրապետության 44/2 հասցեով, հեռախոս՝ (+374)10 60-55-55:

EVOCALAB student training program






Are you a graduate?
Do you thinking of building your future career?
Are you willing to acquire new knowledge and
experience?
Do you want to work at a bank?

EVOCABANK underlines the importance of acquiring financial knowledge and practices by
young people and graduates. Expecting to prepare young banking professionals, it is the fifth
year EVOCALAB professional training program is taking place.
Implementation of the program derives from the Bank's corporate social responsibility,
which is to support and encourage educational, scientific and cultural achievements of the
youth.
The aim of EVOCALAB program is to:





Gain knowledge about the overall activities on RA banking system,
Apply theoretical knowledge, get professional skills, by taking internship in the
branches and at the head office of the Bank.
Communicate with Bank's corporate values, working style, culture and long history.
Get an opportunity to be employed in EVOCABANK.

The following graduates may participate in EVOCALAB program:






ASEU,
Faculty of Economics and Management of YSU
Institute of Economics and Business of the Russian-Armenian (Slavonic)
University,
The Faculty Finance/Management/Business Administration of the American
University of Armenia,
Financial and Banking College.

Requirements:





High academic performance,
strong desire to learn and initiative, desire to build own career and acquire the
necessary professional skills,
communication skills, analytical, business thinking,
knowledge of foreign languages: Russian and English.

Schedule of Evocalab program:



Start date: April 20, 2018.
Duration: 3 months.

To apply for Evocalab program, by April 15, 2018 one should present:




Curriculum vitae / resume in Armenian,
Motivation letter in Armenian (about why do you want to participate in the program,
what do you expect to learn and how you see your career for the next three years).
All subjects grades (grades liner in the diploma or a statement on grades).

Documents should be sent to the following email address: hr@prometeybank.am or
presented to EVOCABANK's head office at 44/2 Hanrapetutyan str., Yerevan, phone: (+374)
10 60 55 55:

