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ვაკანტურ თანამდებობაზე გამოსაცხადებელი კონკურსის პირობები 

 

თანამდებობის /პოზიციის დასახელება 
რეგიონული კოორდინაციის სამსახური. პროგრამა „ტრენერთა სკოლის“ მენეჯერი 

 

კატეგორია  

  არასაშტატო 

  საშტატო 

ყოველთვიური თანამდებობრივი 

სარგო (ხელფასი) 
2000 ლარი   

დაფინანსების წყარო 

(აპარატია ან პროგრამული 

დაფინანსება) 

პროგრამა “ტრენერთა სკოლა“ 

ხელშეკრულების ხანგრძლივობა 

(ხელშეკრულების დაწყებისა და 

დასრულების თარიღი 

12 (თორმეტი) თვიანი ვადა.  

გამოსაცდელი ვადა 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
3 (სამი) თვიანი გამოსაცდელი ვადით 

უშუალო ხელმძღვანელი 

მიუთითეთ თანამდებობა  
რეგიონული კოორდინაციის სამსახური უფროსი.  

დაქვემდებარებული პირები 

 

       თანამდებობა:  ტრენერთა სკოლის კოორდინატორი. 

რაოდენობა:  1               
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თანამდებობის დანიშნულება  / მიზანი 

თანამდებობრივი მოვალეობების 

ზოგადი აღწერა 

ტრენერების შერჩევის,  შეფასების და განვითარების უზრუნველყოფა და ამ მიზნით 

ტრენერთა სკოლის მართვა და უწვეტი განვითარებისათვის ზრუნვა.  

სამუშაო აღწერა 

(ძირითადი მოვალეობები) 

1. პროფესიული ცოდნისა და მომსახურების ხარისხის სტანდარტების შექმნაში 

მონაწილეობის მიღება 

2. ტრენინგის საჭიროებათა კვლევის დაგეგმვა განხორციელება; 

3. ცენტრის მოთხოვნებზე მორგებული  „ტრენერთა სკოლის“  ფარგლებში  

ტრენერთა ტრენინგ მოდულების შექმნა. ხარისხის მართვა და კონტროლი. 

4. ტრეინინგის შედეგების გაზომვის მოკლე და გრძელვადიანი ინსტრუმენტების 

შემუშავება; 

5. ცენტრის პარტნიორებთან (უცხოურ ორგანიზაციებთან) ტრენერთა 

ტრეინინგების მიმართულებით თანამშრომლობა. 

6. ტრენერთა შეფასებისა და განვითარების ჩარჩო კონცეფციის შემუშავება და  

სისტემის დანერგვის უზრუნველყოფა;  

7. „ტრენერთა სკოლის“  ფარგლებში  ტრენინგებისა და სხვა ღონისძიებების 

ერთიანი  წლიური კალენდრის/გეგმის შედგენა, დაგეგმილი ტრენინგების 

დროულად და ხარისხიანად შესრულების უზრუნველყოფა;  

8. „ტრენერთა სკოლის“  ფარგლებში  მონაწილეთა რეგისტრაციისა და 

ჯგუფების შევსების პროცესის ზედამხედველობა; 

9.  „ტრენერთა სკოლის“  ფარგლებში  ტრენერის დოკუმენტაციის 

განხილვა/ანალიზი და მისი ანაზღაურების დოკუმენტაციის შეთანხმება; 

10. „ტრენერთა სკოლის“  ფარგლებში  გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის 

მომზადება და წარდგენა უშუალო ხელმძღვანელთან  
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11. საჭიროების მიხედვით სხვა ღონისძიებების ორგანიზების უზრუნველყოფა. 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

მინიმალური განათლება 

მიუთითეთ განათლების ხარისხი და 

სპეციალობა, რომელიც 

აუცილებელია თანამდებობრივი 

მოვალეობის შესასრულებლად 

 აუცილებელი: 

- უმაღლესი განათლება (მაგისტრის ხარისხი) 

 

 სასურველი: 

- აკადემიური  ხარისხი განათლების მიმართულებით 

 
 

 

სამუშაო გამოცდილება 

მიუთითეთ რამდენხნიანი და რა სახის 

სამუშაო გამოცდილება  შეესაბამება 

თანამდებობას 

 აუცილებელი: 

- სულ მცირე 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება 

 

 სასურველი: 

- განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება (ადმინისტრირება, ხარისხის 

მართვა) 

- საგანმანათლებლო სფეროში ადმინისტრაციულ ხელმძღვანელ 

თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება. 

- „ტრენინგი ტრენერებისათვის“ - დაგეგმვის, განხორციელების, 

მონიტორინგისა და შეფასების გამოცდილება.  

ცოდნა/კომპეტენცია 

მიუთითეთ რა კომპეტენციებია 

საჭირო ამ თანამდებობრივი 

მოვალეობების შესასრულებლად 

(მაგ.: ორგანიზაციის მართვის, 

დაგეგმარების, მონიტორინგის, 

ანალიტიკური, კომპიუტერული ცოდნა 

და ა.შ.) 

 

- სამუშაოს დაგეგმვის ინსტრუმენტების ცოდნა; 

- ხარისხის მართვის კონცეფციის საბაზისო ცოდნა; 

- ანგარიშების შედგენის უნარი; 

- მონაცემებზე დაფუძნებით ანალიზის გაკეთების უნარი;  

- ეფექტური კომუნიკაციის უნარები 

- საოფისე კომპიუტერული პროგრამების მოხმარების უნარი; 
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- ინტერნეტში მუშაობის უნარი;   

სამართლებრივი აქტების ცოდნა 

 

- საქართველოს განათლების სისტემის მართვის მოდელი 

- ზოგადი განათლების შესახებ კანონი 

- ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი 

 

ენების ცოდნა 

მიუთითეთ რომელი ენის ცოდნას და 

რა დონეზე მოითხოვს ეს 

თანამდებობა 

ქართული - სრულყოფილად; 

ინგლისური- კარგად; 

კომპიუტერული პროგრამები, 

ოპერაციული სისტემები 

 

Ms Office, Ms exell სხვა საოფისე პროგრამები. 

დამატებითი მოთხოვნები 

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

 განაცხადების წარმოდგენის საბოლოო ვადაა 2015 წლის 2 მარტი, 18:00 სთ. 

 სათაურში (Subject)  მითითებულ უნდა იყოს პოზიციის დასახელება. 

 კანდიდატის  cv, რომელიც არ აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს,  არ 

განიხილება. 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

მსგავს პოზიციაზე არანაკლებ ერთწლიანი მუშაობის გამოცდილება 
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 ნაშრომები, პუბლიკაციები  

(მიუთითეთ თუ აუცილებელია 

კანდიდატის მიერ ნაშრომების და/ან 

პუბლიკაციების წარმოდგენა) 

 

პროექტები 

(მიუთითეთ თუ აუცილებელია 

კანდიდატის მიერ პროექტებში 

მონაწილეობის დადასტურება ) 

 

ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო 

კურსები 

(მიუთითეთ თუ აუცილებელია 

კანდიდატის მიერ ტრენინგებში, 

სემინარებში, სასწავლო კურსებში 

მონაწილეობის დადასტურება ) 

 


