
 

დამხმარე პერსონალის 

ზოგადი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 

 

1. პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

ა) განათლება - უმაღლესი; 

ბ) მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

გ) ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა; 

დ) დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა; 

ე)დასაკავებელი პოზიციიდან გამომდინარე ინგლისური ენის B-2 ან  C-1 დონეზე.   

(ზოგ შემთხვევაში რუსული); 

ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა. 

 

 

2. პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 

       ა) განათლება - უმაღლესი; 

       ბ) მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

       გ) ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა; 

       დ) დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა; 

       ე) დასაკავებელი პოზიციიდან გამომდინარე ინგლისური ენის B-2 ან  C-1 

           დონეზე.(ზოგ შემთხვევაში რუსული); 

       ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა. 

 

 

3. მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

       ა) განათლება - უმაღლესი; 

       ბ) მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

       გ) ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა 

       დ) დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა; 

       ე) დასაკავებელი პოზიციიდან გამომდინარე ინგლისური ენის B-2 ან  C-1 დონეზე. 

                 (ზოგ შემთხვევაში რუსული); 

              ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა. 

 

 

 

 

 



4. მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 

       ა) განათლება - უმაღლესი; 

       ბ) მინიმუმ 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

       გ) ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა 

       დ) დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა; 

       ე) დასაკავებელი პოზიციიდან გამომდინარე ინგლისური ენის B-2 ან  C-1 დონეზე. 

                 (ზოგ შემთხვევაში რუსული); 

              ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა. 

 

 

 

5. მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

 

       ა) განათლება - უმაღლესი; 

       ბ) მინიმუმ 3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

       გ) ქართული ენის სრულყოფილად ფლობა 

       დ) დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა; 

       ე) დასაკავებელი პოზიციიდან გამომდინარე ინგლისური ენის B-2 ან  C-1 დონეზე. 

                 (ზოგ შემთხვევაში რუსული); 

              ვ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა. 

 

 

6. ლაბორანტი - მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 

       ა) განათლება -მინიმუმ საშუალო /საქართველოს ტექნიკური  

          უნივერსიტეტის სტუდენტი (შესაბამის ფაკულტეტზე); 

              ბ) სასურველია ევროპული ენის ცოდნა; 

       გ) ფაკულტეტის სპეციფიკიდან გამომდინარე მოთხოვნა; 

       დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა. 

 

 

7. მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 

 

      ა) განათლება - უმაღლესი; 

      ბ) მინიმუმ 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება; 

      გ) დასაკავებელი პოზიციის შესაბამისი ნორმატიული აქტების ცოდნა; 

      დ) დასაკავებელი პოზიციიდან გამომდინარე ინგლისური ენის B-2 ან  C-1 დონეზე; 

      ე) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების Ms. Word, Ms. Excel ცოდნა. 


