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ყოველთვიური თანამდებობრივი სარგო (ხელფასი): 1,000 ლარი 

დაფინანსების წყარო: მასწავლებელთა მომზადების და გადამზადების (ტრენინგების) 

პროგრამა 

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა: 3 თვიანი ვადა.  

გამოსაცდელი ვადა: 3 თვიანი გამოსაცდელი ვადით 

უშუალო ხელმძღვანელი: რეგიონალური კოორდინაციის სამსახურის ტრენინგების 

მენეჯერი  

 

თანამდებობრივი მოვალეობების ზოგადი აღწერა: შესაბამისი საგნობრივი ტრენინგების 

დადგენილი წესის შესაბამისად ჩატარების უზრუნველყოფა და ამ მიზნით ტრენინგის 

მენეჯერის დახმარება და მხადაჭერა. 

 

ძირითადი მოვალეობები და უფლებამოსილებები: 

 

1. ასისტენტის სამუშაო აქტივობას საფუძველად უდევს მენეჯერის მითითება; 

2. დაგეგმილი ტრენინგის შესახებ პედაგოგთა ინფორმირება (ბაზაში მუშაობა); 

3. ინფორმირებულ პედაგოგებთან დაზუსტებული ინფორმაციის მიწოდება (ადგილი, 

დრო, საათების რ-ბა და ტრენერის ვინაობა); 

4. დაგეგმილი ტრენინგისთვის მასალის დახარისხება-მომზადება;  

5. ჩატარებული ტრენინგების - დასწრების ფურცლების, ანგარიშების, სახელფასო 

მიღება-ჩაბარების აქტების მოწესრიგება - დაარქივება; 

6. მონაცემთა ბაზის წარმოება შიდა რეესტრისა და ცნობების დამზადების მიზნით; 

7. პედაგოგთა მოთხოვნის საფუძველზე ცნობების დახარისხება - დაარქივება; 

8. კონფერენციების ორგანიზების შემთხვევაში თბილისსა და რეგიონებში ჩატარებულ 

კონფერენცია- სემინარების ტექნიკური უზრუნველყოფა: 

 

** მოწოდებული მონაწილეთა სიების მიხედვით ინფორმირება 

** მონაწილეთა შეკრება - ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა 

** მონაწილეთა განთავსება - რეგისტრაცია 

** საკონფერენციო სივრცის ტექნიკურად უზრუნველყოფა 

** კონფერენციაზე არსებული დოკუმენტაციის დაარქივება 

** ცნობის ან სერტიფიკატის მომზადება - გადაცემა 

 

9. საჭიროებისამებრ დამატებითი დავალებების შესრულება 

10. მენეჯერის არყოფნის პერიოდში მისი უფლება-მოვალეობების შესრულება. 
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განათლება:  

 

აუცილებელი: უმაღლესი განათლება (ბაკალავრის ხარისხი). 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

** აუცილებელი: სულ მცირე 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება  

** სასურველი: განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება, ადმინისტრაციული 

სამუშაოს შესრულების გამოცდილება.  

 

ცოდნა/კომპეტენცია: მიუთითეთ რა კომპეტენციებია საჭირო ამ თანამდებობრივი 

მოვალეობების შესასრულებლად (მაგ.: ორგანიზაციის მართვის, დაგეგმარების, 

მონიტორინგის, ანალიტიკური, კომპიუტერული ცოდნა და ა.შ.) 

 

ორგანიზების კარგი უნარი: 

 

** გუნდში მუშაობის კარგი უნარები 

** საქმიანი დოკუმენტების შედგენის უნარი (საქმიანი წერილი, ოქმი, და სხვა) 

** ეფექტური კომუნიკაციის უნარები 

** საოფისე კომპიუტერული პროგრამების მოხმარების უნარი; 

** ინტერნეტში მუშაობის უნარი;  

** შიდა მონაცემთა ბაზებში მუშაობის უნარები. 

 

ენების ცოდნა: 

 

** ქართული - სრულყოფილად; 

** სასურველია: ინგლისური, ფრანგული, გერმანული ან რუსული - საბაზისო. 

 

კომპიუტერული პროგრამების, ოპერაციული სისტემების ცოდნა: MS Office, MS Excel. 

 

დამატებითი მოთხოვნები: 

 

** კანდიდატმა CV უნდა გადმოაგზავნოს ელ-ფოსტით, მისამართზე: hr@tpdc.ge 

** განაცხადების წარმოდგენის საბოლოო ვადაა 2015 წლის 22 იანვარი, 18:00 სთ. 

** სათაურში (Subject)  მითითებულ უნდა იყოს პოზიციის დასახელება. 

mailto:hr@tpdc.ge?subject=Assistant%20to%20Training%20Manager


მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი აცხადებს 

ვაკანსიას რეგიონული კოორდინაციის სამსახურის ტრენინგების მენეჯერის 

ასისტენტის თანამდებობაზე 

 
 

 

** კანდიდატის CV, რომელიც არ აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, არ 

განიხილება. 


