
ვაკანსიის# 63675

პოზიციის დასახელება მძღოლი

კონკურსის ტიპი გამარტივებული კონკურსი

ორგანიზაცია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სამინისტრო

კატეგორია ტრანსპორტი

განცხადების ბოლო ვადა 08.04.2021

თანამდებობრივი სარგო 1000 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა თბილისი

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 2 თვე

ფუნქციები

- სამინისტროს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებით მინისტრის მომსახურების უზრუნველყოფა;
- მინდობილი (მიმაგრებული) ავტოსატრანსპორტო საშუალების მოვლა-პატრონობაზე ზრუნვა, მათ შორის მისი
დასუფთავება, ჰიგიენის დაცვა;
- უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით, ავტომობილის ტექნიკურ გამართულობაზე ზრუნვა და საჭიროების
შემთხვევაში, შესაბამისი პროფილაქტიკური ღონისძიებების უზრუნველყოფა;
- მინისტრის მიერ განსაზღვრული ცალკეული სამსახურებრივი დავალებების შესრულება.

მოთხოვნები

მინიმალური განათლება სრული ზოგადი განათლება

სამუშაო გამოცდილება 3 წელი

საკონკურსო თემატიკა

 „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონი;
,,საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონი;
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2019 წლის 31 ივლისის N18 დადგენილება „აფხაზეთის
ავტონომიური რესპუბლიკის აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-
დევნილთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ’’.

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე

Microsoft Office Word კარგი

ენები

ენა წერითი უნარები მეტყველება
ქართული C1 C1

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონკურსო კომისიის მისამართი ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 16 (მე-7 სართული)

საკონტაქტო ტელეფონები 577092395



საკონტაქტო პირი დავით ჭედია

დამატებითი მოთხოვნები

1. სულ მცირე „B" კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მოწმობა.
2. საჯარო სამსახურში მძღოლად მუშაობის გამოცდილება 3 წელი.
3. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული საჯარო დაწესებულების მისამართების ცოდნა.
4. პროფესიული უნარებიდან კანდიდატს უნდა გააჩნდეს.
- შემჭიდროვებულ ვადებში მუშაობის უნარი;
- პასუხისმგებლობის გრძნობა;
- ორგანიზებულობა;
- პუნქტუალობა;
- სტრესულ, დაძაბულ გარემოში მუშაობის უნარი.

დამატებითი ინფორმაცია

"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის 83-ე მუხლის თანახმად, პირის შრომითი ხელშეკრულებით
საჯარო სამსახურში მიღებისათვის ცხადდება გამარტივებული საჯარო კონკურსი ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ
ვებგვერდზე;
"ჩემი რეზიუმე"-ს შესაბამის ბლოკში კანდიდატმა აუცილებლად უნდა ატვირთოს:
1. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
2. სამუშაო გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
3. მართვის მოწმობა.
კონკურსში მონაწილეობას გააგრძელებს და შემდეგ ეტაპზე (გასაუბრება) გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი, რომელიც
განცხადების გადარჩევის საფუძველზე დააკმაყოფილებს დადგენილ მოთხოვნებს;
კანდიდატი, რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს, მათ შორის, სავალდებულოდ ასატვირთი
დოკუმენტის ან/და ინფორმაციის არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, ვერ გააგრძელებს კონკურსში
მონაწილეობას;
კანდიდატთან დაკავშირება მოხდება მხოლოდ მის მიერ განაცხადში მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან/და
ტელეფონის საშუალებით;
გამარტივებული კონკურსის საფუძველზე შერჩეული კანდიდატი საჯარო სამსახურში მიიღება შრომითი
ხელშეკრულებით;
დასაქმებულსა და სამინისტროს შორის თავდაპირველად შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდება 2 თვის ვადით.

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

კონკურსის შედეგების შესაბამისად, საუკეთესო კანდიდატის შერჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს
დაწესებულების ხელმძღვანელი ან საამისოდ უფლებამოსილი პირი, განაცხადის წარდგენის დასრულებიდან ერთი
თვის ვადაში.

კონკურსის ეტაპები

განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

სავალდებულო ბლოკები

þპირადი ინფორმაცია

þსამუშაო გამოცდილება
þფაილის ატვირთვა სავალდებულოა

þგანათლება კვალიფიკაცია
þფაილის ატვირთვა სავალდებულოა

þდამატებითი დოკუმენტაცია


