
 
ვაკანსია 

ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია "კრისტალი" აცხადებს ვაკანსიას პოზიციაზე - ETL 

დეველოპერი. 

სამუშაო ადგილი: თბილისი, სათავო ოფისი 

სამუშაო განაკვეთი: სრული 

 

„კრისტალი“ ქართულ ფინანსურ ბაზარზე ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ისტორიის მქონე ფინანსური 

ინსტიტუტია, რომელიც გამოირჩევა  სოციალური პასუხისმგებლობის, გამჭვირვალობის და 

პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების კუთხით, ამ მიმართულებებით კომპანიას თავისი საქმიანობის 

მანძილზე მრავალი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი აღიარება აქვს მოპოვებული. „კრისტალი“ უკვე 

23  წელია  წარმატებით ოპერირებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 50-მდე  ფილიალის მეშვეობით 

მომხმარებლის საჭიროებებზე მორგებული და განვითარებაზე ორიენტირებული ფინანსური 

პროდუქტებისა და მომსახურების შეთავაზებით, ხელს უწყობს ათასობით მომხმარებლის ეკონომიკურ 

განვითარებას. 

 

„კრისტალის“ დიდი გუნდი აერთიანებს  1000 ზე მეტი ადამიანს, რომლებიც ქმნიან  საერთო 

ღირებულებებზე დაფუძნებულ კორპორატიულ კულტურას, რაც ნათლად გამოიხატება განვითარებაზე 

ორიენტირებულობაში, მეგობრული გარემოს შექმნაში, თანამშრომლებზე ზრუნვაში,  გუნდურობასა და 

ერთმანეთის მხარდაჭერაში.  სწორედ ასეთი გარემო და კოლეგიალური ურთიერთობები განაპირობებს 

იმას, რომ თანამშრომელთა დიდი ნაწილი უკვე მრავალი წელია კომპანიაშია დასაქმებული, რაც 

ნათლად აისახება კომპანიის სიძლიერეზე, სტაბილურობასა და წარმატებაზე. 

 

პოზიციის ზოგადი მიმოხილვა 

ბიზნეს ინტელიჯენსის გუნდისთვის ვეძებთ ETL დეველოპერს. აღნიშნულ პოზიციაზე დაგევალებათ 

ინტეგრირებული მონაცემთა ბაზის დიზაინი, განვითარება, მართვა და ოპტიმიზაცია, რათა Power BI-

ის საშუალებით მოხდეს ორგანიზაციის მასშტაბით არსებული მონაცემთა ანალიზის  საჭიროებების 

დაკმაყოფილება. 

ძირითადი მოვალეობები 

• ETL პროცესების დიზაინი, განვითარება და მართვა ინტეგრირებული მონაცემთა ბაზის 

სხვადასხვა მონაცემთა წყაროებიდან გასამდიდრებლად. 

• SQL Server ინტეგრაციის სერვისების (SSIS) პაკეტების განვითარება და დანერგვა. 

• ინტეგრირებულ მონაცემთა ბაზაში მონაცემების ავტომატური მიწოდების უზრუნველსაყოფად 

SSIS პაკეტებისა და სხვა ETL პროცესების ავტომატიზება SQL Server Agent ჯობების 

გამოყენებით. 

• SQL Server ანალიზის სერვისების (SSAS) ტაბულარ მოდელის განახლება SQL Server Agent 

ჯობების გამოყენებით. 

• არსებული ETL პროცესების ოპტიმიზაცია მონაცემთა მიწოდებისა და მასშტაბირების 

გასაუმჯობესებლად.  

• ინტეგრირებული მონაცემთა ბაზისა და ETL პროცესების დოკუმენტირება. 



 
• SQL სერვერის გაფრთხილების დაყენება SQL Server Agent ჯობების ფუნქციონირებაში 

პრობლემის დაფიქსირების შემთხვევაში ელექტრონული ფოსტით პრობლემის დეტალების 

შესახებ მყისიერი შეტყობინების მისაღებად. 

• ინტეგრირებულ მონაცემთა ბაზაში ხარისხიანი მონაცემების მიწოდების პროცესში 

წარმოქმნილი პრობლემების იდენტიფიცირება და გადაჭრა. 

 

 

ძირითადი მოთხოვნები 

• SQL–ის მაღალ დონეზე ცოდნა და რელაციური მონაცემთა ბაზების განვითარებისა და 

დამუშავების (მონაცემების ამოღების) სამუშაო გამოცდილება. 

• მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მაიკროსოფტის SQL Server გარემოში ETL პროცესების 

დიზაინის, განვითარების, ავტომატიზაციის, ოპტიმიზაციისა და მართვის საკითხებში. 

• დროის ეფექტურად მართვისა და ამოცანების დაგეგმვის უნარი.  

• წერილობითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი.  

• მონაცემთა ინტეგრაციისა და მონაცემთა შენახვის თანამედროვე ინსტრუმენტებისა და 

ტექნიკების შესახებ ცოდნის გაღრმავების  სურვილი. 

• სამუშაო გამოცდილება SSIS პაკეტების განვითარებაში, დანერგვასა და ავტომატიზებაში 

ჩაითვლება უპირატესობად. 

• სამუშაო გამოცდილება SSAS ტაბულარ მოდელის განახლების ავტომატიზებაში ჩაითვლება 

უპირატესობად. 

• სამუშაო გამოცდილება SSAS ტაბულარ მოდელის განვითრებაში ჩაითვლება უპირატესობად. 

• სამუშაო გამოცდილება Power BI-ში მონაცემთა მოდელირებაში ჩაითვლება უპირატესობად. 

• საბანკო ინსტიტუტებში არსებული ბიზნეს პროცესების ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად.  

• უმაღლესი განათლება (მაგისტრის ან ბაკალავრის დიპლომი) კომპიუტერული მეცნიერებების, 

ინფორმაციული სისტემების, ინფორმაციული ტექნოლოგიების განხრით ან სხვა მომიჯნავე 

მიმართულებით ჩაითვლება უპირატესობად.  

 

დაინტერესებულმა  პირებმა, გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ რეზიუმე 2021 წლის 25 ივლისის ჩათვლით 

შემდეგ ელ. მისამართზე: vacancy@crystal.ge და სათაურის ველში აუცილებლად მიუთითოთ ვაკანსიის 

დასახელება (წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განაცხადი არ განიხილება). 

 

დაფიქსირებული განაცხადების განხილვის შედეგად შერჩეული კანდიდატები იქნებიან 

გამოძახებული შემდგომ ეტაპზე ვაკანსიის დასრულებიდან მაქსიმუმ 3 კვირის ვადაში. 

 


