
ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოსაცხადებელი კონკურსის პირობები 

 

თანამდებობის 

/პოზიციის 

დასახელება 

დირექტორის თანაშემწე 

 

კატეგორია  
საშტატო  

შრომის 

ანაზღაურების 

ოდენობა (შრომის 

ანაზღაურების წესის 

გათვალისწინებით) 

1000 

 

 

ხელშეკრულების 

ხანგრძლივობა 

(გამოსაცდელი 

ვადის 

ხანგრძლივობა 

საჭიროების 

შესაბამისად) 

 

3 თვის გამოსაცდელი ვადით. 

სამუშაოს აღწერა 

(ფუნქცია - 

მოვალეობები) 

სამუშაო აღწერა : 

 ცენტრის დირექტორის ორგანიზაციულ-ტექნიკური და საინფორმაციო საქმიანობის უზრუნველყოფა; 

 ცენტრის დირექტორის შეხვედრების განრიგის დაგეგმვა და მომზადება; 

 მუდმივმოქმედი კომისიის, სხვა კომისიების და ცენტრში გასამართი თათბირების ორგანიზება, სხდომებისა და თათბირების 

ოქმების შედგენა, მიღებული  გადაწყვეტილებების შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება; 

 კომპეტენციის ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელება, რომელიც გამომდინარეობს ცენტრის ინტერესებიდან და არ 

ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას; 

 ანგარიშვალდებულია ცენტრის დირექტორისა და ცენტრის ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის  

წინაშე. 

 



საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები 

განათლება: 

აუცილებელი: უმაღლესი განათლება  

      

სამუშაო გამოცდილება:  

აუცილებელი: 

მსგავს პოზიციაზე მუშაობის  გამოცდილება; 

სასურველი: 

განათლების სისტემაში მუშაობის გამოცდილება 

 

პიროვნული თვისებები და უნარ-ჩვევები: 

 პუნქტუალურობა; 

 დეტალებზე ორიენტირებულობა; 

 ორგანიზების კარგი უნარი; 

 საქმიანი დოკუმენტების შედგენის უნარი; 

 გუნდური მუშაობის უნარი; 

 მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

 დატვირთული რეჟიმით მუშაობის უნარი და პრობლემების დროულად მოგვარების უნარი. 

 

ენების ცოდნა: 

ქართული - სრულყოფილად; 

ინგლისური - საბაზისო; 



კომპიუტერული 

პროგრამები, 

ოპერაციული 

სისტემები 

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე 

Microsoft Office Word ძალიან კარგი 

MS Outlook ძალიან კარგი 

Microsoft Office Excel 
კარგი 
 

  
 

სამუშაოზე 

გამოცხადების 

გრაფიკი: 

(შინაგანაწესით 

გათვალისწინებული, 

თავისუფალი, 

კონკრეტული 

დღეები/საათები) 

სრული განაკვეთი 

სამართლებრივი 

აქტების ცოდნა 

 

- საქართველოს კანონი ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

- საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 29 დეკემბრის N163/ნ ბრძანება „საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დაფუძნების, მისი დებულების 

დამტკიცებისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული 

ცენტრის" დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 20 

ივლისის N714 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ" 

- „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ'' საქართველოს კანონი; 

- ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონი; 

დამატებითი 

ინფორმაცია 

 

კონკურსის ეტაპები: 

 განაცხადების გადარჩევა 

 გასაუბრება 

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა: 

საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას იღებს ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის ვადის დასრულებიდან 



 

არაუგვიანეს 3 თვის ვადაში.  

 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია 

საკონკურსო - საატესტაციო კომისიის მისამართი: ქ. თბილისი, გმირ კურსანტთა ქ. N1 

 

საკონტაქტო ტელეფონი: +995322200220 (4906) 

 

საკონტაქტო პირი: სალომე ხიზანეიშვილი 

 

 განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 2015/07/29 

 


