
 
  

თარიღები: 27 სექ - 26 ოქტ 

მდებარეობა: თბილისი 

დასაქმების ფორმა: სრული 
განაკვეთი 

ენები: ინგლისური ,  რუსული 

ელ. ფოსტა: info@motif.ge 

 

კომპანია MOTIF-ის დიზაინ სტუდია Proact-ი აცხადებს ვაკანსიას არქიტექტორის და ინტერიერის 
დიზაინერის პოზიციაზე. 
  
სამუშაო ადგილი: თბილისი; ბუდაპეშტის ქ.7 
დასაქმების ტიპი: სრული 
სამუშაო გრაფიკი: 11:00-19:00 
  
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 AutoCAD, 3DsMAX (V-ray), Archicad-ის ან Revit-ის და Photoshop-ის ცოდნა. 
 სხვა არქიტექტურული პროგრამების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად. 
 მსგავს პოზიციაზე მუშაობის გამოცდილება. 
 ინგლისური და სასურველია რუსული ენის ცოდნა. 

  
პიროვნული უნარ-ჩვევები: 

 მოწესრიგებულობა. 
 ორგანიზებულობა. 
 დეტალებზე ორიენტირებულობა. 
 პასუხისმგებლიანობა. 
 პუნქტუალურობა. 
 გუნდურად მუშაობის უნარი. 

  
დაინტერესებულებმა პირებმა გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ თქვენი რეზიუმე 
ელ.ფოსტაზე: info@motif.ge და სათაურის ველში მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება. 
 

 

 

 

 

 

  



 

  

თარიღები: 21 სექ - 20 ოქტ 

მდებარეობა: თბილისი 

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი 

ელ. ფოსტა: vacancy@krtsanisivilla.com 

 
დეველოპერული კომპანია Krtsanisi Resort Residence აცხადებს ვაკანსიას არქიტექტორის 
პოზიციაზე.  
  
უნარ ჩვევები: 

 კრეატიულობა 
 პუნქტუალურობა 
 გუნდური მუშაობის უნარი 
 კონცეფციის შემუშავება 
 კომუნიკაბელური; 
 შრომისმოყვარე; 

  
  
პროგრამების ცოდნა: 

 archicad, 3ds max, 
 photoshop. 
 PowerPoint (დამაკმაყოფილებელი), 
 ArchiCAD (ძალიან კარგად); 
 Revit ის ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად 

 
  
გამოცდილება: 

 დეტალური პროექტის მომზადება 
 გამოცდილება მერიის არქიტექტურის სამსახურთან ურთიერთობაში 
 კანონმდებლობის ცოდნა 

 
  
თუ მიგაჩნიათ, რომ თქვენ აკმაყოფილებთ მოთხოვნილ კრიტერიუმებს, გთხოვთ, გამოგვიგზავნეთ 
თქვენი CV და პორტფოლიო  შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე vacancy@krtsanisivilla.com 
 

 

 

 

 

 

 



არქიტექტურული საპროექტო კომპანია სითიზენი 

  

თარიღები: 13 ოქტ - 11 ნოემ 

მდებარეობა: თბილისი 

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი 

განათლება: ბაკალავრი 

ელ. ფოსტა: cityzen.workshop@gmail.com 

სამშენებლო, უძრავი  
არქიტექტურული საპროექტო კომპანია "სითიზენი" აცხადებს ვაკანსიას არქიტექტორის პოზიციაზე. 

 
დასაქმებული არქიტექტორის ფუნქციები იქნება: 

 სამშენებლო პროექტების დეტალური ნახაზების შექმნა 
 არქიტექტურული პროექტის შექმნის პროცესში, სხვადასხვა საკითხების შეთანხმება მომიჯნავე 

პროფესიის (კონსტრუქტორი, გეოდეზისტი, წყალმომარაგება, წყალარინება, ვენტილაცია და სხვ.) 
წარმომადგენლებთან 

 საჭიროების შემთხვევაში, არქიტექტურულ ნახაზში ცვლილებების შეტანა/კორექტირება 
 შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებიდან ნებართვების მოპოვების მიზნით, დოკუმენტების/ნახაზების 

მომზადება 
 სამშენებლო ობიექტზე ვიზიტის განხორციელება, სამუშაოების მსვლელობის დათვალიერება  

 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 ბაკალავრის ხარისხი არქიტექტურის მიმართულებით 
 არქიტექტურულ პროექტებზე მუშაობის სამწლიანი გამოცდილება 
 მოქმედი კანონმდებლობის ცოდნა და თბილისის არქიტექტურის სამსახურთან ურთიერთობის 

გამოცდილება. 
 აუცილებელია, ArchiCAD პროგრამასთან მუშაობის ცოდნა და გამოცდილება. 
 AutoCAD, Photoshop, 3ds Max, Vray/Corona - პროგრამებთან მუშაობის ცოდნა და გამოცდილება 
 Revit პროგრამაში მუშაობის ცოდნა და გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად. 

  

თუ აკმაყოფილებთ ზემოთ მოცემულ მოთხოვნებს, გთხოვთ,  გამოგზავნოთ ელ. 
ფოსტაზე: cityzen.workshop@gmail.com თქვენი რეზიუმე და პორტფოლიო. 

 
სამუშაო გრაფიკი - სრული 
ანაზღაურება მოხდება კვალიფიკაციის შესაბამისად. (2000-2500₾) 

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან. 

 

 

 

 

 

 



  

მაქრო ქონსთრაქშენი 

 

 თარიღები: 01 ოქტ - 30 ოქტ 

მდებარეობა: თბილისი 

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი 

განათლება: ბაკალავრი 

გამოცდილება: 3 ‐ 5 წლამდე 

ენები: რუსული ,  ინგლისური 

ელ. ფოსტა: hr@maqro.ge 

MAQRO Construction არის MAQRO ჯგუფის მამოძრავებელი ძალა. კომპანია აშენებს საცხოვრებელ 
კომპლექსებს, სასტუმროებს, რესტორნებს, მაღაზიებსა და ოფისებს, სადაც ადამიანები თავს 
კომფორტულად გრძნობენ. 
დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ კომპანიის ელექტრონული გვერდი www.maqro.ge 
  
კომპანია აცხადევს ვაკანსიას არქიტექტორის თანამდებობაზე. 
  
ძირითადი მოვალეობები: 

 აზომვითი სამუშაოების შესრულება, ნახაზების მომზადება/შედარება 
 არქიტექტურული მუშა ნახაზების მომზადება 
 მიმდინარე პროექტებზე ზედამხედველობა 
 მშენებლებთან, ინჟინრებთან კომუნიკაცია და ყველა საჭირო ნახაზების მომზადება/მიწოდება 

  
მოთხოვნები: 

 ArchiCAD/AutoCAD - ის სრულყოფილი ცოდნა. 
 მინიმუმ 4 წლიანი სამუშაო გამოცდილება აღნიშნულ პოზიციაზე 
 ენების ცოდნა: ინგლისური/რუსული 

  
პიროვნული უნარ-ჩვევები: 

 პუნქტუალური 
 ორგანიზებული 
 პასუხისმგებლიანი 
 გუნდური მუშაობის უნარი 
 დეტალებზე ორიენტირებული 

  

სავალდებულო საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 უმაღლესი განათლება (არქიტექტურის განხრით) 
 სამუშაო გამოცდილება აღნიშნული მიმართულებით 
 გამოცდილება მერიის არქიტექტურის სამსახურთან ურთიერთობაში 

   

დაინტერესების შემთხვევაში  გამოგვიგზავნეთ თქვენი რეზიუმე 
მისამართზე: hr@maqro.ge  სათაურის ველში აუცილებლათ მიუთითეთ პოზიციის დასახელება. 

 



Bada Group 
  

თარიღები: 13 ოქტ - 11 ნოემბერი 

მდებარეობა: თბილისი 

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი 

გამოცდილება: 1 - 2 წლამდე 

ელ. ფოსტა: badagr@gmail.com 

სამშენებლო, უძრავი ქონება:  
 
სამშენებლო კომპანია ,,Bada Group" (Bada Contruction) აცხადებს ვაკანსიას არქიტექტორის 
პოზიციაზე. 
  
  
ძირითადი მოთხოვნები 

 ArchiCAD, AutoCAD პროგრამების ცოდნა; (აუცილებელია ერთ-ერთი პროგრამის სრულყოფილი 
ცოდნა) 

 3Ds Max და  ფოტოშოპის ცოდნა; 
 კონსტრუქციული ნახაზების გარჩევა 

 
 
სამუშაოს აღწერა 

 სრული საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა-მომზადება; 
 3D რენდერების მომზადება; 
 მშენებლობის პროცესში ობიექტის კოორდინაცია 

 
 
განათლება 

 სფერო -არქიტექტურა 
 
 
გამოცდილება 

  მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 1 წლიანი გამოცდილება; 
 
  
უნარები 

 დეტალებზე ორიენტაციის უნარი; 
 ორგანიზებულობა; 
 სამუშაო დროის ეფექტიანი დაგეგმვის უნარი. 

 
 
ანაზღაურება: შეთანხმებით (გამოცდილებიდან გამომდინარე) 
 
 
დაინტერესების შემთხვევაში თქვენი CV/რეზიუმე  და პორტფოლიო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
გამოაგზავნეთ შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე: badagr@gmail.com 
 

 

 

 

 



 
  

თარიღები: 12 ოქტ - 24 ოქტ 

მდებარეობა: თბილისი 

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი 

განათლება: ბაკალავრი 

გამოცდილება: 3 ‐ 5 წლამდე 

 
ჩვენ ვართ კომპანია „არქი“,  წამყვანი დეველოპერული კომპანია საქართველოში, რომელიც დაარსდა 
2006 წელს. ჩვენ უკვე წარმატებით დავასრულეთ 33 პროექტი და ამჟამად გვაქვს 18 მიმდინარე 
მშენებლობა საქართველოში. 
  
არქიში ვეძებთ არქიტექტორს სასტუმროების მიმართულებით და გთავაზობთ გუნდურ, 
კომფორტულ, მოქნილ, სამართლიან და განვითარებაზე ორიენტირებულ გარემოს. 
  
არქიში დასაქმებული არქიტექტორის ფუნქციები იქნება: 

 არქიტექტურული პროექტების დეტალური ნახაზების შექმნა; 
 არქიტექტურული პროექტის შექმნის პროცესში,  სხვადასხვა საკითხების შეთანხმება  მომიჯნავე 

პროფესიის (კონსტრუქტორი, გეოდეზისტი, წყალმომარაგება, წყალარინება, ვენტილაცია და სხვ.) 
წარმომადგენლებთან; 

 პროექტის შესაბამისად, შიდა და გარე დიზაინების მომზადებაში მონაწილეობის მიღება; 
 საჭიროების შემთხვევაში, არქიტექტურულ ნახაზში ცვლილებების შეტანა/კორექტირება; 
 შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებიდან ნებართვების მოპოვების მიზნით, დოკუმენტების/ნახაზების 

მომზადება; 
 სამშენებლო ობიექტზე ვიზიტის განხორციელება, სამუშაოების მსვლელობის დათვალიერება და 

მშენებლობის პროგრესის ამსახველი ანგარიშის მომზადება. 
  
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 უმაღლესი განათლება არქიტექტურის მიმართულებით; 
 არქიტექტურულ პროექტებზე მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება; 
 სასტუმროების არქიტექტურულ პროექტებზე მუშაობის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება; 
 აუცილებელია, ArchiCAD-ის და AutoCAD-ის პროგრამასთან მუშაობის ცოდნა და გამოცდილება; 
 Revit-ში მუშაობის ცოდნა და გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად. 

  
თუ დაგაინტერესა ჩვენმა ვაკანსიამ და გაქვს შესაბამისი გამოცდილება, მაშინ ველით შენს CV-ს, 
რომელიც შეგიძლია ატვირთო მითითებულ ბმულზე 2021 წლის 24 ოქტომბრის ჩათვლით: 
http://crm.archi.ge/crm/deal/web_form/vacancy.php 
  
დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან. 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, თქვენი რეზიუმე მომდევნო ექვსი თვის განმავლობაში 
შეინახება  კომპანიის მონაცემთა ბაზაში.  ამასთანავე, თქვენი კანდიდატურა შესაძლებელია 
განხილულ იქნას სხვა, მსგავს პოზიციაზე ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში. 
 

 



 მეგა დეველოპმენტი 
  

თარიღები: 12 ოქტ - 10 ნოემ 

მდებარეობა: თბილისი 

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი 

განათლება: ბაკალავრი 

ელ. ფოსტა: megadevelopment1@gmail.com

ტელეფონი: +995 571 20 10 02 

 
სამშენებლო საპროექტო კომპანია “მეგა დეველოპმენტი” აცხადებს ვაკანსიას დამწყები 
არქიტექტორისა და ინტერიერის დიზაინერის პოზიციაზე. 
  
აღნიშნული ვაკანსია კარგი შესაძლებლობაა სტუდენტებისათვის, რომელთაც არ შეუძლიათ იყვნენ 
დასაქმებულნი სრული განაკვეთით. 
სტაჟირების წარმატებით გავლის შემდგომ სტაჟიორი დასაქმდება არქიტექტორი/დიზაინერის 
პოზიციაზე. 
  
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 უმაღლესი განათლება/სტუდენტი; 
 პუნქტუალურობა; 
 პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 
 გუნდურად მუშაობის უნარი; 
 მაღალი სამუშაო მოტივაცია; 
 დროის სწორი მენეჯმენტის უნარი; 
 აუცილებელია შემდეგი პროგრამების ცოდნა: ArchiCAD, Revit, Photoshop, Sketchup + V-Ray, 3Ds 

Max. 
  
მოვალეობები: 

 არქიტექტურული პროექტის მომზადება; 
 არსებული პროექტების კორექტირება და ცვლილება; 
 ახალი სამშენებლო რეგულაციების მოძიება პროექტის საჭიროებების გათვალისწინებით; 
 პროექტის ვიზუალიზაცია; 
 ინტერიერის დიზაინის პროექტირება; 
 ვიზუალიზაციების დამზადება. 

  
ვაკანსიით დაინტერესებულ კანდიდატებს შეგიძლიათ გამოგზავნოთ თქვენი რეზიუმე (CV) და 
პორთფოლიო ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე: megadevelopment1@gmail.com. 
გთხოვთ, სათაურის ველში (subject) აუცილებლად მიუთითოთ ვაკანსიის დასახელება – 
“არქიტექტორი” ან “ინტერიერის დიზაინერი”. 
ტელ: +995 577 599 299  +995 571 20 10 02 მის: თბილისი, წინანდლის ქ #10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERTEX 

  

თარიღები: 11 ოქტ - 03 ნოემ 

მდებარეობა: თბილისი 

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი 

გამოცდილება: 3 - 5 წლამდე 

ელ. ფოსტა: l_kalichava@cu.edu.ge 

ტელეფონი: +995 568 71 77 65 

სამშენებლო, უძრავი ქონება:  
კომპანია ვერტექსი აცხადებს ვაკანსიას არქიტექტორის პოზიციაზე. 
 
 უნარები: 

 კომუნიკაბელურობა; 
 მოლაპარაკებების წარმოების უნარი; 
 ორგანიზებულობა; 
 პრეზენტაბელურობა; 
 გუნდურად მუშაობის უნარი; 
 დეტალებზე ორიენტირებულობა. 

 დამატებითი მოთხოვნები: 
 არქიტექტურული მიმართულებით შესაბამისი განათლება; 
 საოფისე პროგრამების სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა 
 აუცილებელია პროფესიული (არქიტექტურული) პროგრამების ცოდნა; (archicad, photoshop 3D max 

ან Lumion); 
 მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი  სამუშაო გამოცდილება. 

 სამუშაოს აღწერა: 
 აზომვითი სამუშაოები; 
 საცხოვრებელი შენობებისა და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების პროექტირება 
 თბილისის არქიტექტურის სამსახურთან ურთიერთობის გამოცდილება ჩაითვლება უპირატესობად 

 დამატებითი ინფორმაცია: 
 გთხოვთ რეზიუმეს თან დაურთოთ თქვენი ნამუშევრების პორტფოლიო(წინააღმდეგ შემთვევაში 

თქვენი კანდიდატურა არ განიხილება). 
  

ვაკანტურ პოზიციაზე კადრის აყვანა მიმდინარეობს რამდენიმე ეტაპად. პირველი ეტაპია რეზიუმეთა 
გადარჩევა (პორტფოლიოსთან ერთად). მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს დაუკავშირდებიან, 
მოხდება სატელეფონო გასაუბრება, რომლის წარმატებით გავლის შემთხვევაში დაგიბარებთ პირადად 
გასაუბრებაზე, სადაც მოხდება პროფესიული უნარების შეფასება.  

ანაზღაურება ფიქსირებულია და დამოკიდებულია კანდიდატის კვალიფიკაციაზე. 

დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ჩვენს გვერდს vertex.ge ;  

გთხოვთ, დაინტერესებულმა პირებმა გამოგზავნეთ  თქვენი რეზიუმე მითითებულ ელექტრონულ 
ფოსტაზე: 

baramidze24@gmail.com;    l_kalichava@cu.edu.ge  სათაურის ველში მიუთითეთ ვაკანსიის 
სახელწოდება. 

პოზიციასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ნომერზე: 

+995 568 71 77 65 

 



 დეკოლაინი 

  

თარიღები: 02 ოქტ - 21 ოქტ 

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი 

განათლება: ბაკალავრი 

გამოცდილება: 3 ‐ 5 წლამდე 

ენები: ინგლისური ,  რუსული 

ელ. ფოსტა: info@archarea.ge 

არქიტექტურული კომპანია "არქ არეა" წარმოადგენს არქიტექტურული პრაქტიკის მქონდე სტუდიას, 
რომლის პორტფოლიოც ითვლის მრავალი სხვადასხვა მასშტაბისა და ფუნქციის პროექტს. 
კომპანია "არქ არეა"-ს ესაჭიროება დაინტერესებული და მოტივირებული 
კანდიდატები არქიტექტორის პოზიციაზე. 
ძირითადი ფუნქციები და მოვალეობები: 

 კომპანიაში მიმდინარე სხვადასხვა პროექტებში ჩართულობა, მისი განვითარების სხვადასხვა 
სტადიაზე; 

 საპრეზენტაციო/სქემატური მასალების მომზადება სხვადასხვა გრაფიკული CAD პროგრამების 
გამოყენებით; 

 მუშა დოკუმენტაციებთან მუშაობა გუნდის სხვა წევრებთან ერთად, სპეციფიკაციების მომზადება; 
 პროექტების არსებული მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და შესაბამისი რეპორტების 

მომზადება; 
 ატქიტექტურული პროექტების შედგენა; 
 მუშა ნახაზების შედგენა; 
 არსებული პროექტების კორექტირება და ცვლილება; 
 აზომვითი ნახაზები; 
 ქალაქის არქიტექტურის სამსახურთან პროექტის შეთანხმება და ყველასაჭირო პროცედურის 

წარმოება; 
 ახალი სამშენებლო რეგულაციების გათვალისწინებით, მასშტაბური პროექტების განხორციელება. 

  
სამუშაო საათები: ორშაბათი-პარასკევი 10:00-19:00, შაბათი 10:00-15:00 
  
პიროვნული უნარ-ჩვევები: 

 მოტივირებული; 
 პუნქტუალური; 
 ორგანიზებული; 
 კომუნიკაბელური; 
 ინიციატორი; 
 დეტალებზე ორიენტირებული; 
 გუნდური მუშაობის უნარი; 
 სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარის მქონე. 

  
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 უმაღლესი განათლება; 
 მსგავს პოზიციაზე მუშაობის 3-5 წლიანი გამოცდილება; 
 არქიტექტურული პროგრამების (ArchiCAD, AutoCAD, და ა.შ.) ცოდნა; 
 განვითარებაზე ორიენტირებულობა; 
 გამართული წერითი და ზეპირი კომუნიკაციის უნარი. 

   
დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ გამოაგზავნოთ თქვენი რეზიუმე და პორტფოლიო შემდეგ 
ელექტრონულ მისამართზე:info@archarea.ge  
სათაურის ველში მიუთითეთ ვაკანსიის დასახელება "არქიტექტორი", წინააღმდეგ შემთხვევაში 
თქვენი რეზიუმე არ განიხილება. 



მე-13 ოთახი 

  

თარიღები: 21 სექ - 19 ოქტ 

მდებარეობა: თბილისი 

დასაქმების ფორმა: სრული განაკვეთი 

განათლება: ბაკალავრი 

გამოცდილება: 1 - 2 წლამდე 

ელ. ფოსტა: contactR13@gmail.com 

სამშენებლო, უძრავი  
ახალგაზრდა არქიტექტორების ჯგუფი აცხადებს ვაკანსიას დამხმარე არქიტექტორის პოზიციაზე. 

  

 გთავაზობთ კარგ სამუშაო გარემოს, მრავალფეროვან საინტერესო პროექტებს, გამოცდილების 
გაღრმავების შესაძლერბლობას, სტაბილურ შემოსავალს და სხვადასხვა წამახალისებელ აქტივობებს.  

ძირითადი სამუშაო პროგრამა Archicad. 

  

დაინტერესების შემთხვევაში გამოაგზავნეთ თქვენი CV/რეზიუმე შემდეგი ელ. ფოსტის 
მისამართზე: contactR13@gmail.com 

 


