
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  

გრიგოლ წულუკიძისსამთო ინსტიტუტი 

  

აცხადებს 
  

ღია კონკურსს 

  
შემდეგი ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად: 

 

აფეთქების ტექნოლოგიების განყოფილების ფეთქებადი მასალების კვლევის და აფეთქების 

ტექნოლოგიების ლაბორატორიის ინჟინერი 

 

ადგილების რაოდენობა - 1. 

 

თანამდებობრივი სარგო - 600 ლარი. 

 

სამუშაოს ტიპი - სრული განაკვეთი. 

 

გამოსაცდელი ვადა - 3 თვე. 

 

ფუნქციები: 

 ფეთქებადი ნივთიერებების ქიმიური ანალიზი და კვლევა;  

 არსებული ფეთქებადი ნივთიერებების მოლეკულური სტრუქტურის მოდიფიცირება სინთეზით, მათი 

თვისებების ვარირების მიზნით;  

 ახალი ფეთქებადი ნივთიერებების სინთეზი;  

 კომპეტენციის ფარგლებში ინსტიტუტში საბაზო დაფინანსებით მიმდინარე სხვა სამუშაოებში 

მონაწილეობის მიღება;  

 კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების და კომისიების საქმიანობაში მონაწილეობა;  

 დირექციის და უშუალო ხელმძღვანელის სხვა დავალებების და მითითებების შესრულება. 

 

განათლება: 

 უმაღლესი ტექნიკური ან საბუნებისმეტყველო განათლება. 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 სპეციალობით მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება. 

 

კანონმდებლობის ცოდნა: 

 „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა;  

 სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება;  

 „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა;  

 საამფეთქებლო სამუშოების უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი. 

 

ენების ცოდნა: 

 ქართული ენის კარგად ცოდნა;  

 ინგლისური ან რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა. 

 

კომპუტერის ცოდნა - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა. 

სასურველი პროფესია - ქიმიკოსი. 

 

კომპეტენციები: 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;  

 პასუხისმგებლობის გრძნობა;  

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი;  



 გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი;  

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი;  

 გუნდურად მუშაობის უნარი;  

 სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი;  

 შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა;  

 კომუნიკაბელურობა;  

 პროფესიონალიზმი;  

 პროდუქტიულობა. 

 

სავალდებულოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

 განცხადება ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე mining.org.ge არსებული ფორმის შესაბამისად; 

 განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი; 

 პირადობის დამდასტურებელი მოწმობის ასლი; 

 ავტობიოგრაფია/CV; 

 სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი, სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი − შრომის წიგნაკი 

(არსებობის შემთხვევაში) ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული 

იქნება სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღები და დაკავებული თანამდებობა. 

 

შენიშვნა:  

1. აღნიშნული დოკუმენტების წარმოუდგენლობა ან არაჯეროვანი სახით წარმოდგენა გამოიწვევს 

კონკურსანტის დისკვალიფიკაციას კონკურსიდან. 

2. განცხადება უნდა იყოს ხელმოწერილი, დათარიღებული და შემდეგ დასკანერებული სახით 

წარმოდგენილი. 

3. დოკუმენტები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი დოკუმენტის შემთხვევაში 

საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა).  

 

კონკურსანტებმა განცხადების და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, 

ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით. 

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2018 წლის 03 ოქტომბერს 10:00 საათზე და 

დამთავრდება 2018 წლის 12 ოქტომბერს 17:00 საათზე. 

 

კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად:  

I ეტაპი - განაცხადების გადარჩევა, რაც გულისხმობს კონკურსანტის მონაცემების შესაბამისობის 

დადგენას ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებთან;  

II ეტაპი - შერჩეული განაცხადების საფუძველზე მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტის გასაუბრება 

საკონკურსო კომისიასთან.  

 

შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის კონკურსანტები, რომელთა მონაცემებიც 

დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს. 

 

გასაუბრებაზე დაბარებული კონკურსანტის დროულად არგამოცხადების შემთხვევაში, იგი მოიხსნება 

კონკურსის მეორე ეტაპიდან. 

 

კონკურსის ყოველი ეტაპის შედეგები კონკურსანტს ეცნობება გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 

5 სამუშაო დღისა, მის მიერ განაცხადში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tmi@mining.org.ge


ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლის განყოფილების ინჟინერი 

 

ადგილების რაოდენობა - 1. 

 

თანამდებობრივი სარგო - 600 ლარი. 

 

სამუშაოს ტიპი - სრული განაკვეთი. 

 

გამოსაცდელი ვადა - 3 თვე. 

 

ფუნქციები: 

 ქანების და ბეტონის სინჯების შერჩევა და ნიმუშების მომზადება მათი ფიზიკურ-მექანიკური 

თვისებების დადგენის და კვლევის მიზნით;  

 სამშენებლო მოედანზე ბეტონის არმატურის და ყალიბის მონტაჟის ხარისხთან დაკავშირებით 

გაზომვითი სამუშაოების განხორციელება;  

 სამშენებლო მოედანზე ბეტონის ჩასხმის, განთავსების და მოვლის კონტროლთან დაკავშირებით 

გაზომვითი სამუშაოების განხორციელება;  

 ზემოაღნიშნულის შესრულება თანამედროვე სტანდარტული ტექნიკური პირობების, სამშენებლო 

კოდების, ნორმების - წესების და ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების შესაბამისად.  

 კომპეტენციის ფარგლებში ინსტიტუტში საბაზო დაფინანსებით მიმდინარე სხვა სამუშაოებში 

მონაწილეობის მიღება;  

 კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების და კომისიების საქმიანობაში მონაწილეობა;  

 დირექციის და უშუალო ხელმძღვანელის სხვა დავალებების და მითითებების შესრულება. 

 

განათლება - უმაღლესი ტექნიკური განათლება. 

 

სამუშაო გამოცდილება - სასურველია ქანების და ბეტონის ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების კვლევის 

მიმართულებით მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილების ქონა. 

 

კანონმდებლობის ცოდნა: 

 ქანების, საშენი მასალების თვისებების და ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული სტანდარტები, 

წესები, ნორმები და ტექნიკური პირობები;  

 „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა;  

 სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება;  

 „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა;  

 უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები. 

 

ენების ცოდნა: 

 ქართული ენის კარგად ცოდნა; 

 ინგლისური და რუსული ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა. 

 

კომპუტერის ცოდნა - Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - დამაკმაყოფილებლად 

ცოდნა. 

 

სასურველი პროფესია - ინჟინერი. 

 

კომპეტენციები: 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;  

 პასუხისმგებლობის გრძნობა;  

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი;  

 გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი;  

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი;  

 გუნდურად მუშაობის უნარი;  

 სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი;  



 შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა;  

 კომუნიკაბელურობა;  

 პროფესიონალიზმი;  

 პროდუქტიულობა. 

 

სავალდებულოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

 განცხადება ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე mining.org.ge არსებული ფორმის შესაბამისად; 

 განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი; 

 პირადობის დამდასტურებელი მოწმობის ასლი; 

 ავტობიოგრაფია/CV; 

 სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი, სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი − შრომის წიგნაკი 

(არსებობის შემთხვევაში) ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული 

იქნება სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღები და დაკავებული თანამდებობა.  

 

შენიშვნა:  

1. აღნიშნული დოკუმენტების წარმოუდგენლობა ან არაჯეროვანი სახით წარმოდგენა გამოიწვევს 

კონკურსანტის დისკვალიფიკაციას კონკურსიდან. 

2. განცხადება უნდა იყოს ხელმოწერილი, დათარიღებული და შემდეგ დასკანერებული სახით 

წარმოდგენილი. 

3. დოკუმენტები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი დოკუმენტის შემთხვევაში 

საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). 

 

კონკურსანტებმა განცხადების და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, 

ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით. 

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2018 წლის 03 ოქტომბერს 10:00 საათზე და 

დამთავრდება 2018 წლის 12 ოქტომბერს 17:00 საათზე. 

 

კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად:  

I ეტაპი - განაცხადების გადარჩევა, რაც გულისხმობს კონკურსანტის მონაცემების შესაბამისობის 

დადგენას ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებთან;  

II ეტაპი - შერჩეული განაცხადების საფუძველზე მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტის გასაუბრება 

საკონკურსო კომისიასთან.  

 

შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის კონკურსანტები, რომელთა მონაცემებიც 

დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს. 

 

გასაუბრებაზე დაბარებული კონკურსანტის დროულად არგამოცხადების შემთხვევაში, იგი მოიხსნება 

კონკურსის მეორე ეტაპიდან. 

 

კონკურსის ყოველი ეტაპის შედეგები კონკურსანტს ეცნობება გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 

5 სამუშაო დღისა, მის მიერ განაცხადში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. 
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საკონსტრუქტორო კვლევების და პროექტირების სამეცნიერო ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი 

 

ადგილების რაოდენობა - 1. 

 

თანამდებობრივი სარგო - 1400 ლარი. 

 

სამუშაოს ტიპი - სრული განაკვეთი. 

 

გამოსაცდელი ვადა - 3 თვე. 

 

ფუნქციები: 

 ტექნიკური დავალების მომზადება სავენტილაციო, გათბობის სისტემებისა და საქვაბეების 

(თბოქსელები) მოწყობისკუთხით;  

 საანგარიშო სქემების შედგენა, თბოფიზიკური და აეროდინამიკური, თბოტექნიკური და 

ჰიდროტექნიკური გათვლების შესრულება მოქმედი ნორმების და მეთოდური მითითებების 

მიხედვით;  

 შემუშავებული საანგარიშო სქემების დაანგარიშის შედეგების უზრუნველყოფა პროექტში მიღებული 

ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებებით;  

 სავენტილაციო და გათბობის სისტემების, საქვაბეების და თბოქსელების პროექტების შედგენა.  

 მიღებული საპროექტო გადაწყვეტების დაკავშირება და შეთანხმება პროექტის სხვა ნაწილის 

შემსრულებლებთან;  

 შესასრულებელი სამუშაოს მოცულობების, მასალათა და მოწყობილობების სპეციფიკაციის შედგენა;  

 პროექტის დაცვა ექსპერტებთან;  

 კომპეტენციის ფარგლებში ინსტიტუტში საბაზო დაფინანსებით მიმდინარე სხვა სამუშაოებში 

მონაწილეობის მიღება;  

 კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების და კომისიების საქმიანობაში მონაწილეობა;  

 დირექციის და უშუალო ხელმძღვანელის სხვა დავალებების და მითითებების შესრულება. 

 

განათლება - უმაღლესი ტექნიკური განათლება. 

 

სამუშაო გამოცდილება - მუშაობის 3 წლიანი გამოცდილება. 

 

კანონმდებლობის ცოდნა: 

 „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა;  

 სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება;  

 „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა;  

 უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები. 

 

ენების ცოდნა: 

 ქართული ენის კარგად ცოდნა; 

 რუსული ენის კარგად ცოდნა. 

 

კომპუტერის ცოდნა: 

 Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - კარგად ცოდნა;  

 AutoCAD - ძალიან კარგად ცოდნა. 

 

სასურველი პროფესია - ინჟინერი. 

 

სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:  

 პროექტირების მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება.  

 Отопление, Вентиляция И Кондиционирование (СниП 2.04.05-86);  

 Тепловые Сети (СниП 2.04.07-86);  

 საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) – Отопление, Вентиляция И 

Кондиционирование Воздуха. Рабочие Чертежи (ГОСТ 21.602-79)  



 საპროექტო დოკუმენტაციის სისტემა მშენებლობაში (СПДС) – Сети Тепловые. Рабочие Чертежи. ГОСТ 

21.605-82*.  

 სამშენებლო მასალების და კონსტრუქციების თვისებები და სახეობები;  

 სხვადასხვა სახის სავენტილაციო სისტემების, გათბობის სისტემების, თბომაგისტრალების და 

საქვაბეების მუშაობის პრინციპები, მონტაჟის საშუალებები და მათი ტექნიკური ექსპლუატაციისადმი 

წაყენებული მოთხოვნები;  

 საპროექტო დოკუმენტაციის გაფორმების სტანდარტები, მეთოდური მითითებები და ინსტრუქციები;  

 სამამულო და წამყვანი საზღვარგარეთის ქვეყნების თანამედროვე მიღწევები პროექტირების, 

მშენებლობის და ექსპლუატაციის მიმართულებით. 

  

კომპეტენციები: 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;  

 პასუხისმგებლობის გრძნობა;  

 ანალიტიკური აზროვნების უნარი;  

 გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი;  

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი;  

 გუნდურად მუშაობის უნარი;  

 სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი;  

 შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა;  

 კომუნიკაბელურობა;  

 პროფესიონალიზმი;  

 პროდუქტიულობა. 

 

სავალდებულოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

 განცხადება ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე mining.org.ge არსებული ფორმის შესაბამისად; 

 განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი; 

 პირადობის დამდასტურებელი მოწმობის ასლი; 

 ავტობიოგრაფია/CV; 

 სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი, სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტი − შრომის წიგნაკი 

(არსებობის შემთხვევაში) ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელშიც ასახული 

იქნება სამსახურის დაწყების და დასრულების სრული თარიღები და დაკავებული თანამდებობა.  

 

შენიშვნა:  

1. აღნიშნული დოკუმენტების წარმოუდგენლობა ან არაჯეროვანი სახით წარმოდგენა გამოიწვევს 

კონკურსანტის დისკვალიფიკაციას კონკურსიდან. 

2. განცხადება უნდა იყოს ხელმოწერილი, დათარიღებული და შემდეგ დასკანერებული სახით 

წარმოდგენილი. 

3. დოკუმენტები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი დოკუმენტის შემთხვევაში 

საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). 

 

კონკურსანტებმა განცხადების და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, 

ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით. 

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2018 წლის 03 ოქტომბერს 10:00 საათზე და 

დამთავრდება 2018 წლის 12 ოქტომბერს 17:00 საათზე. 

 

კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად:  

I ეტაპი - განაცხადების გადარჩევა, რაც გულისხმობს კონკურსანტის მონაცემების შესაბამისობის 

დადგენას ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებთან;  

II ეტაპი - შერჩეული განაცხადების საფუძველზე მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტის გასაუბრება 

საკონკურსო კომისიასთან.  

 

შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის კონკურსანტები, რომელთა მონაცემებიც 

დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს. 
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გასაუბრებაზე დაბარებული კონკურსანტის დროულად არგამოცხადების შემთხვევაში, იგი მოიხსნება 

კონკურსის მეორე ეტაპიდან. 

 

კონკურსის ყოველი ეტაპის შედეგები კონკურსანტს ეცნობება გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 

5 სამუშაო დღისა, მის მიერ განაცხადში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. 

 

 

 

 

მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის პროგრამისტი 

 

ადგილების რაოდენობა - 1. 

 

თანამდებობრივი სარგო - 1000 ლარი. 

 

სამუშაოს ტიპი - სრული განაკვეთი. 

 

გამოსაცდელი ვადა - 3 თვე. 

 

ფუნქციები: 

 ინსტიტუტის გეგმით, სამეცნიერო სამუშაოების დროს შექმნილი მათემატიკური ალგორითმის 

მიხედვით მისი პროგრამულ პროდუქტად გარდაქმნა და მისი ტესტირება სამომხმარებლო დონემდე;  

 ზედამხედველობა ინსტიტუტის მიერ შეძენილი პროგრამული პაკეტების გამოყენებაზე. მათი 

განახლება არსებული წესის შესაბამისად და წარმოქმნილ ხარვეზებზე დროული რეაგირება;  

 ინსტიტუტის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმით გათვალისწინებული კომპიუტერული პროგრამების 

მოძიება;  

 კონსულტაციების და ტექნიკური დახმარების გაწევა თანამშრომლებისთვის;  

 კომპეტენციის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფების და კომისიების საქმიანობაში მონაწილეობა;  

 დირექციის და უშუალო ხელმძღვანელის სხვა დავალებების და მითითებების შესრულება. 

 

განათლება: 

 უმაღლესი ტექნიკური განათლება; 

 

კანონმდებლობის ცოდნა: 

 „საქართველოს შრომის კოდექსის” ზოგადი ცოდნა;  

 სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის წესდება;  

 „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის ზოგადი ცოდნა; 

 უსაფრთხოების ტექნიკის დაცვასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები. 

 

ენების ცოდნა: 

 ქართული ენის კარგად ცოდნა; 

 ინგლისური ენის დამაკმაყოფილებლად ცოდნა; 

 სასურველია რუსული ენის ცოდნა. 

 

კომპუტერის ცოდნა: 

 Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, ინტერნეტი - ძალიან კარგად ცოდნა;  

 Lira, Ansys, LsDyna - კარგად ცოდნა. 

 

სასურველი პროფესია - პროგრამისტი. 

 

კომპეტენციები: 

 გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;  

 პასუხისმგებლობის გრძნობა;  



 ანალიტიკური აზროვნების უნარი;  

 გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი;  

 საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი;  

 გუნდურად მუშაობის უნარი;  

 სტრესულ სიტუაციაში მუშაობის უნარი;  

 შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა;  

 კომუნიკაბელურობა;  

 პროფესიონალიზმი;  

 პროდუქტიულობა. 

 

სავალდებულოდ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია: 

 განცხადება ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე mining.org.ge არსებული ფორმის შესაბამისად; 

 განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი; 

 პირადობის დამდასტურებელი მოწმობის ასლი; 

 ავტობიოგრაფია/CV; 

 

შენიშვნა:  

1. აღნიშნული დოკუმენტების წარმოუდგენლობა ან არაჯეროვანი სახით წარმოდგენა გამოიწვევს 

კონკურსანტის დისკვალიფიკაციას კონკურსიდან. 

2. განცხადება უნდა იყოს ხელმოწერილი, დათარიღებული და შემდეგ დასკანერებული სახით 

წარმოდგენილი. 

3. დოკუმენტები წარდგენილი უნდა იქნეს სახელმწიფო ენაზე (უცხოურენოვანი დოკუმენტის შემთხვევაში 

საჭიროა მისი ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის წარდგენა). 

 

კონკურსანტებმა განცხადების და მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, 

ელ. ფოსტის - tmi@mining.org.ge, საშუალებით. 

 

 

კონკურსში მონაწილეობისათვის საბუთების მიღება იწყება 2018 წლის 03 ოქტომბერს 10:00 საათზე და 

დამთავრდება 2018 წლის 12 ოქტომბერს 17:00 საათზე. 

 

კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად:  

I ეტაპი - განაცხადების გადარჩევა, რაც გულისხმობს კონკურსანტის მონაცემების შესაბამისობის 

დადგენას ვაკანტური თანამდებობისათვის განსაზღვრულ მოთხოვნებთან;  

II ეტაპი - შერჩეული განაცხადების საფუძველზე მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტის გასაუბრება 

საკონკურსო კომისიასთან.  

 

შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავლენ მხოლოდ ის კონკურსანტები, რომელთა მონაცემებიც 

დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს. 

 

გასაუბრებაზე დაბარებული კონკურსანტის დროულად არგამოცხადების შემთხვევაში, იგი მოიხსნება 

კონკურსის მეორე ეტაპიდან. 

 

კონკურსის ყოველი ეტაპის შედეგები კონკურსანტს ეცნობება გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 

5 სამუშაო დღისა, მის მიერ განაცხადში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართზე. 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის საკონტაქტო პირი 

გიორგი ქართველიშვილი, იურისტი 

ტელეფონი 577 39 25 48 

tmi@mining.org.ge  
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