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ომპანიის დასახელება:  
MaxHome Trade Company 

ვაკანსიის დასახელება: ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამსახურის 
უფროსი 

განთავსების თარიღი / ბოლო ვადა: 28 მარტი / 10 აპრილი 

მდებარეობა: თბილისი 

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: vacancy@maxhome.ge 

კატეგორია: ლოჯისტიკა/ტრანსპორტი 

ქვეკატეგორია: სხვა 

გადაადგილების მოთხოვნა: არა 

სამუშაო გამოცდილება: 3 - 5 წლამდე 

განათლება: ბაკალავრი 

ენები: ქართული / English / Русский 

''MaxHome Trade Company'' აცხადებს ვაკანსიას ადმინისტრაციულ-სამეურნეო სამსახურის 
 უფროსის პოზიციაზე.  

ხელფასი - შეთანხმებით. 
სამუშაოს მდებარეობა - თბილისი 
  
უფლება-მოვალეობები: 

• კომპანიის შენობა-ნაგებობებისთვის სამეურნეო მომსახურებების უზრუნველყოფა სანიტარიისა 
და ხანძარ საწინააღმდეგო ნორმების გათვალისწინებით; 

• მოწყობილობების (ლიფტები, განათება, გათბობის სისტემა, ვენტილაცია ა.შ.) გამართულად 
მუშაობის კონტროლი; 

• ძირითადი საშუალებების (შენობა-ნაგებობები, წყალგაყვანილობა, ვენტილაცია და ა.შ.) 
მიმდინარე და კაპიტალური რემონტის გეგმების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება, 
სამეურნეო დანახარჯების ხარჯთაღრიცხვის შედგენა;  

• შენობა-ნაგებობების რემონტის ორგანიზება და მისი ხარისხის კონტროლი; 
• ინჟინერული და მმართველობითი საქმიანობის მექნიზაციისთვის საჭირო საშუალებების 

უზრუნველყოფა, მათი გამართულად მუშაობის კონტროლი და მათი შეკეთების დროულად 
ორგანიზება;  

• მომსახურების ხელშეკრლებების და დოკუმენტების გაფორმება; სამეურნეო დანიშნულების 
საქონელის, მოწყობილობების და ინვენტარის მიღება, შენახვა და სტრუქტურული 
ერთეულების აღნიშნული საქონლით უზრუნველყოფა; სამეურნეო დანიშნულების საქონლის 
ხარჯვის ანგარიშგება; 

• სამეურნეო დანიშნულებისთვის გამოყოფილი მასალების რაციონალური ხარჯვის კონტროლი; 
• შენობა–ნაგებობის კეთილმოწყობის, გამწვანების, დასუფთავების, დღესასწაულებისთვის 

მორთვის სამუშაოების ხელმძღვანელობა 
• თათბირების, კონფერენციების, სემინარების და სხვა ღონისძიებების სამეურნეო მომსახურების 

ორგანიზება; 
• ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმების დაცვის და ხანძარსაწინააღმდეგო ინვენტარის გამართულად 

მუშაობის კონტროლი; 
• საკომუნიკაციო, კომპიუტერული და ორგტექნიკის შესყიდვა 
• ადმინისტრაცულ-სამეურნეო სამსახურის თანამშრომლებისთვის ხელმძღვანელობის გაწევა.  



საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

• უმაღლესი განათლება (სასურველია ეკონომიკური ან ტექნიკური მიმართულებით); 
• მსხვილ კომპანიებში მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება მინ-3 წელი; 
• მოლაპარაკებების წარმოების უნარი; 
• ენერგიულობა, მიზანდასახულობა, შედეგზე ორიენტირებულობა, ინიციატურობა; 
• რუსული და ინგლისური ენების თავისუფლად ფლობა; 
• საოფისე კომპიუტერულ პროგრამების თავისუფლად ფლობა; 

სამუშაო პირობები: 

• სრული შტატით თანამშრომლობა, სრული სამუშაო დღე დამსაქმებლის ტერიტორიაზე; 
• სტაბილური სამუშაო გარემო და პირობები; 
• კორპორატიული სწავლება და განვითარება; 
• სამედიცინო დაზღვევა; 
• შვებულებები და ბიულეტენი მოქმედი შრომის კოდექსის მიხედვით. 

ანაზღაურების პირობები დეტალურად განიხილება წარმატებულ კანდიდატებთან. 
დაინტერესებულმა კანდიდატებმა გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე ფოტოსურათთან ერთად 
შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: vacancy@maxhome.ge მიმდინარე წლის 10 აპრილამდე. გთხოვთ 
მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება (წინააღმდეგ შემთხვევაში განაცხადი არ განიხილება). 
დავუკავშირდებით მხოლოდ იმ კანდიდატებს, რომლებიც აკმაყოფილებენ ძირითად საკვალიფიკაციო 
მოთხოვნებს. 
  
 “MaxHome Trade Company” გისურვებთ წარმატებებს! 
 

კომპანიის დასახელება:
 
ინტელექტ ცენტრი 

ვაკანსიის დასახელება: სხვადასხვა სპეციალობის პედაგოგები 

განთავსების თარიღი / ბოლო ვადა: 01 აპრილი / 01 მაისი 

მდებარეობა: თბილისი 

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: intellectcenter@yahoo.com 

კატეგორია: ტრენინგი/სწავლება / 
ლოჯისტიკა/ტრანსპორტი 

ქვეკატეგორია: ტრენერი / ლოჯისტიკა 

გადაადგილების მოთხოვნა: არა 

სამუშაო გამოცდილება: 1 - 2 წლამდე 

  

შპს ,,ინტელექტ ცენტრი” გამორჩეული მრავალპროფილიანი სასწავლო ცენტრია საქართველოში 12 
წლის გამოცდილებით, სადაც თავმოყრილნი არიან ერთ გუნდად შეკრული პროფესიონალთა მთელი 
ჯგუფი. 
  
შპს ,,ინტელექტ ცენტრის” მიზანს წარმოადგენს პროფესიონალური დონის ტრეინინგების და 
პრაქტიკაზე ორიენტირებული სასწავლო კურსების ჩატარება, როგორც ფიზიკური პირებისთვის, ასევე 
ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების კადრებისთვის. 
  
შპს ,,ინტელექტ ცენტრს“ ესაჭიროება სხვადასხვა სპეციალობის პედაგოგები. 
  
შერჩევა მოხდება შესაბამისი გასაუბრების და ტესტირების მიხედვით.  
  



• web დიზაინერი:  JAVA SCRIPT; FLASH/ACTION SCRIPT; 

ამასთან ერთად სპეციალისტი იმუშავებს ჩევნთან არსებულ www.iws.ge  დიზაინერად 
Web სტუდიაში და მას შეეძლება სხვადასხვა კომერციული პროექტების შესრულება. 

• მონაცემთა ბაზების სპეციალისტი, რომელიც ფლობს ქვემოთ ჩამოთვლილ პროგრამებს: Ms Microsoft 
Access, SQL, Oracle. 

• ლოჯისტიკის სპეციალისტი, რომელიც შეძლებს პრაქტიკული ლოჯისტიკის ტრენინგების ჩატარებას. 
• პროგრამისტი: C++; ან Java; 

ძირითადი მოთხოვნები: 

• აუცილებელია სპეციალისტს თეორიულ ცოდნასთან ერთად ჰქონდეს პრაქტიკული გამოცდილება. 
(წარმოგვიდგინოს თავისი ნამუშევრები). 

• ჰქონდეს კომპიუტერის პედაგოგად მუშაობის მინიმუმ ერთწლინი გამოცდილება. 
• წარმოადგინოს სასწავლო პროგრამა. 
• იყოს მოწესრიგებული პიროვნება. 
• ჰქონდეს კარგი გადმოცემის უნარი. 

შესაძლებელია, რომ სპეციალისტი ჩვენთან  დაკავებული იყოს არასრული სამუშაო დღით, ან კვირაში 3 
დღე, შესაძლებელია ჩვენთან თანამშრომლობა შაბათ-კვირის დღეებშიც. 
  
დაინტერესებულმა პირებმა გამოგზავნეთ ქართულ ენაზე თქვენი CV შემდეგ ელ. 
მისამართზე: intellectcenter@yahoo.com 
  
ის პიროვნებები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, ნუ 
დაგვიკავშირდებიან. 
 

 

კომპანიის დასახელება:
 
Danone 

ვაკანსიის დასახელება: გაყიდვების სუპერვაიზერი 

განთავსების თარიღი / ბოლო ვადა: 20 მარტი / 21 აპრილი 

მდებარეობა: თბილისი 

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: Leila.Kharazishvili@danone.com 

კატეგორია: გაყიდვები 

ქვეკატეგორია: გაყიდვები(ზოგადი) 

გადაადგილების მოთხოვნა: კი 

სამუშაო გამოცდილება: 1 - 2 წლამდე 

განათლება: ბაკალავრი 

ენები: ქართული / English / Русский 

მართვის მოწმობა: B კატეგორია 

  

კომპანია დანონე არის ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია FMCG სფეროში, რომელსაც გლობალურად უკავია 
1 ადგილი რძის პროდუქტების წარმოებაში, მე-2 ადგილი წყლებსა და ბავშვთა კვებაში და 1 ადგილი 
ევროპაში სამკურნალო კვების ინდუსტრიაში. მდგრადი განვითარების სტრატეგიის მეშვეობით ჩვენი 
კომპანია აფართოებს თავის საქმიანობას  საერთაშორისო ასპარესზე და ამჟამად წარმოდგენილია 150-ზე 
მეტ ქვეყანაში. კომპანია დანონე მოღვაწეობს საქართველოშიც და ამჟამად აცხადებს 
ვაკანსიას გაყიდვების სუპერვაიზერის თანამდებობაზე.     . 



  
მოთხოვნები: 

• უმაღლესი განათლება, მიღებული საქართველოში ან საზღვარგარეთ, სასურველია ბიზნეს 
ადმინისტრირებაში.  

• მაგისტრის ხარისხი სასრუველია მაგრამ არა გადამწყვეტი. 
• გაყიდვებზე ორიენტირებული, მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება გაყიდვების სფეროში მაღალ 

კონკურენტულ  გარემოში. 
• ბიზნესზე ორიენტირებული, საქმისადმი ერთგული და პატიოსანი. 
• კარგი კომუნიკაციის, მოლაპარაკებებისა და პრეზენტაციების მომზადების უნარი, 
• აუცილებელია რუსულისა და ინგლისური ენების სრულყოფილად ცოდნა. 
• გუნდური მუშაობის უნარი; 
• კომპიუტერული პროგრამების (FMCG) სრულყოფილად ცოდნა. 
• B’ კატეგორიის მართვის მოწმობა და რეგიონებში გასვლები. 

ფუნქციები: 
გაყიდვების სუპერვაიზერი უნდა იყოს პასუხისმგებელი კომპანიის პროდუქციის გაყიდვების 
სტრატეგიების განხორციელებაში, დისტრიბუტორის გაყიდვების წარმომადგენლებისა და 
დისტრიბუციის, მერჩენდაიზინგის და ფინანსური საკითხების კურირებით: 

• გაყიდვები - დისტრიბუტორის  გაყიდვების პერსონალის კურირება   
• დისტრიბუცია - გაყიდვების ანგარიშების წარმოება 
• მერჩენდაიზინგი - ფინანსური ანგარიშები გაყიდვებზე 

კანდიდატებმა უნდა გამოაგზავნონ რეზუმე ინგლისურ ენაზე ელექტრონულ 
მისამართზე Leila.Kharazishvili@danone.com ან  პირადად მოგვაწოდონ რეზუმე მითითებულ 
მისამართზე არაუგვიანეს 2013 წლის 21 აპრილისა.  
  
განცხადების ორიგინალი ვერსიის სანახავად გთხოვთ გადახვიდეთ საიტის ინგლისურ ვარიანტზე. 
  
მისამართი:  შპს “დანონეს წარმომადგენლობა საქართველოში” 
(საკონტაქტო პირი: ლეილა ხარაზიშვილი) 
აღმაშენებლის ხეივნისა და ახმეტელის ქუჩის კვეთა,  მე-5 სთ, 0159, თბილისი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



კომპანიის დასახელება:  
ლუსიო 

ვაკანსიის დასახელება: ავტოსადგომის კონტროლიორი 

განთავსების თარიღი / ბოლო ვადა: 29 მარტი / 29 აპრილი 

მდებარეობა: თბილისი 

საკონტაქტო ტელეფონი: (+995 32)2355995 

კატეგორია: სხვა 

ქვეკატეგორია: სხვა 

განაკვეთი: არასრული 

გადაადგილების მოთხოვნა: არა 

ხელფასი: 0 - 500 GEL 

შპს ”ლუსიო”  აცხადებს  ვაკანსიას  ავტოსადგომის  კონტროლიორის  თანამდებობაზე. 

მოთხოვნა: 

• მიიღება  მამაკაცები  25  წლიდან-55  წლამდე.   

მუშაობის  რეჟიმი  -  თვეში  15  მორიგეობა  დღის  საათებში. 

ხელზე  ასაღები  ხელფასი  200 ლარი. 
  
საკონტაქტო ტელეფონი : (+995 32)2355995 
  
ადგილმდებარეობა - დიდუბე, სავაჭრო ცენტრ ”მეგალაინი” -ს ტერიტორია. 
 

კომპანიის დასახელება:  
სან პეტროლიუმ ჯორჯია 

ვაკანსიის დასახელება: მოლარე-კონსულტანტი 

განთავსების თარიღი / ბოლო ვადა: 26 მარტი / 27 აპრილი 

მდებარეობა: თბილისი 

საკონტაქტო ელ. ფოსტა: career@gulf-ge.com 

კატეგორია: კლიენტთა მომსახურება 

ქვეკატეგორია: კონსულტანტი / მოლარე 

გადაადგილების მოთხოვნა: არა 

ენები: ქართული / English / Русский 

,,გალფ-ინტერნეიშენელის“ ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში- “სან პეტროლიუმ 
ჯორჯია“  აცხადებს ვაკანსიას კომპანიის ავტოგასამართი სადგურების მარკეტების ქსელში მოლარე- 
კონსულტანტის თანამდებობაზე. 

ძირითადი მოვალეობები: 

• პროდუქციის რეალიზაცია; 
• კლიენტების მაღალ დონეზე მომსახურება; 
• მაღაზიის სალაროს ოპერაციების შესრულება. 

ძირითადი მოთხოვნები: 



• საოფისე პროგრამების ცოდნა მომხმარებლის დონეზე 
• სასიამოვნო გარეგნობა 
• მობილიზებული 
• პასუხისმგებლობის მქონე 
• კომუნიკაბელური 
• მოტივირებული 
• სასურველია ანალოგიურ პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება 
• რუსული ან ინგლისური ენის საბაზო დონეზე ცოდნა 

სამუშაო გრაფიკი: ცვლებში (12 საათიანი სამუშაო და 24 საათიანი დასვენების გრაფიკი) 
 
ანაზღაურება: 300 ლარი ფიქსირებული ხელფასის სახით + ბონუსი შესრულებული სამუშაოდან. 

დაინტერესებულმა პირებმა გამოგზავნეთ რეზიუმე (CV) ელ. ფოსტაზე: career@gulf-ge.com  2013 წლის 
 27 აპრილამდე.  გთხოვთ, სათაურში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება. 

 


