
ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოსაცხადებელი კონკურსის პირობები 
 

თანამდებობის /პოზიციის 
დასახელება 

ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

კატეგორია  
საშტატო  

შრომის ანაზღაურების 
ოდენობა (შრომის 
ანაზღაურების წესის 
გათვალისწინებით) 

2100  ლარი 

ხელშეკრულების 
ხანგრძლივობა 
(გამოსაცდელი ვადის 
ხანგრძლივობა საჭიროების 
შესაბამისად) 
 

3 თვის გამოსაცდელი ვადით. 



სამუშაოს აღწერა 
(ფუნქცია - მოვალეობები) 

სამუშაო აღწერა : 
• სამსახურის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და წარმართვა; 
• სამსახურის ფუნქციების განხორციელებასა და თანამშრომელთა მოვალეობების შესრულებაზე პასუხისმგებლობა; 
• სამსახურის თანამშრომლებს შორის ფუნქციების განაწილება და დავალებების მიცემა; 
• სამსახურში შემოსული კორესპონდენციის განხილვა და განაწილება  შესაბამისი მიმართულებების მიხედვით; 
• სამსახურის თანამშრომლების მიერ თავიანთი მოვალეობების შესრულების კონტროლი;  
• სამსახურში მომზადებული დოკუმენტების/წერილების ვიზირება; 
• ცენტრის თანამშრომლების (საშტატო, არასაშტატო) მიერ შინაგანაწესის შესრულებისა და თანამშრომელთა მიერ შრომის 

დისციპლინის დაცვის კონტროლის განხორციელება;  
• სამსახურის სტრუქტურის, საშტატო განრიგის, მუშაობის ორგანიზაციის, მოხელეთა წახალისების ან მათთვის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ დირექტორისთვის წინადადებების წარდგენა; 
• ადმინისტრაციის საქმიანობის მუდმივი გაუმჯობესებისა და განვითარების მიზნით სამოქმედო გეგმის მომზადება და 

ხელმძღვანელობასთან შეთანხმება; გეგმის განხორციელების უზრუნველყოფა და ანგარიშგება; 
• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსათვის, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსათვის დადგენილი ვადებისა 

და წესის შესაბამისად ცენტრის სხვადასხვა სამსახურების მიმდინარე ანგარიშების მომზადების კოორდინაცია, სხვადასხვა 
სამსახურების მიერ მომზადებული ანგარიშების კომპილაცია და ცენტრის სამსახურების ნაერთი ანგარიშის ადრესატზე  დროული 
გადაგზავნა; 

• კომპეტენციის ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელება, რომელიც გამომდინარეობს ცენტრის ინტერესებიდან და არ 
ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. 

 



საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნები 

აუცილებელი მოთხოვნები:  
 
განათლება: 
აუცილებელი: უმაღლესი  განათლება,  მაგისტრი  ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი  

  
 
სამუშაო გამოცდილება:  
-განათლების სფეროში მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი, მათ შორის მენეჯერულ პოზიციაზე  მუშაობის სულ მცირე 2 წლიანი  
სამუშაო გამოცდილება; 

 
 
ცოდნა/ კომპეტენცია/უნარები : 

-ლიდერობისა და ადამიანთა მოტივირების უნარი;  
-ორგანიზებისა და პრობლემების გადაჭრის უნარი; 
-საქმიანი დოკუმენტების შედგენის უნარი (საქმიანი 
წერილი, ოქმი, და სხვა); 
-ეფექტური კომუნიკაციისა და პრეზენტაციის უნარი; 
 
 
ენების ცოდნა: 
ქართული - სრულყოფილად; 
ინგლისური - კარგად; 



კომპიუტერული პროგრამები, 
ოპერაციული სისტემები 

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე 
Microsoft Office Word კარგი 
MS Outlook  კარგი 

Microsoft Office Excel   კარგი 
 

  
 

სამუშაოზე გამოცხადების 
გრაფიკი: (შინაგანაწესით 
გათვალისწინებული, 
თავისუფალი, კონკრეტული 
დღეები/საათები) 

სრული განაკვეთი 

სამართლებრივი აქტების 
ცოდნა 
 

 

 საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 

 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 

 საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“; 

 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის #412 დადგენილება „საჯაროს სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“; 

 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის #64 დადგენილება „სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულებებში 
საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის დამტკიცების შესახებ“; 

 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 ივლისის #449 დადგენილება „საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის 
წესის დამტკიცების შესახებ“; 

 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 17 აგვისტოს  #951 ბრძანება „საქართველოს განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტროში და მის სისტემაში შემავალ ორგანოებში ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის და ელექტრონული 
ხელმოწერის სისტემის დამტკიცების შესახებ; 

  საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული    ცენტრის დებულება 
(დამტკიცებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014  წლის 29 დეკემბრის #163/ნ  ბრძანებით) 



 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

კონკურსის ეტაპები: 

 განაცხადების გადარჩევა 
 გასაუბრება 

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა: 

საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 
თვის ვადაში.  

 


