
               
 

 

      ვაკანსია ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექტორის მთავარი კონსულტანტის პოზიციაზე  

 

  

• თანამდებობის დასახელება: ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექტორის მთავარი კონსულტანტი 

• დამსაქმებელი:  სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა  

• კატეგორია:  ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

• განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 07.09.2015  

• თანამდებობრივი სარგო: 1350 ლარი  

• ადგილების რაოდენობა: 1  

• სამსახურის ადგილმდებარეობა: თბილისი  

• სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი  

• გამოსაცდელი ვადა: სამ თვიანი გამოსაცდელი ვადით  

 

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა  გამოცდილ პროფესიონალებს სთავაზობს დასაქმებას  

ინფორმაციული ტექნოლოგიების  მიმართულებით.  

  

სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა ახორციელებს მოსამართლედ გასამწესებელ პირთა – იუსტიციის 

მსმენელთა მომზადებას, მოქმედ მოსამართლეთა გადამზადებას, ასევე  მოსამართლის თანაშემწეებისა 

და სასამართლოს სხვა თანამშრომელთა გადამზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებას.   

 

 სამუშაოს აღწერა 

 

 სკოლის კომპიუტერული ტექნიკის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა; 

 სკოლის კომპიუტერებზე ოპერაციული სისტემების დაყენება და გამართვა; 

 სკოლის კომპიუტერების ძირითადი და სპეციალური პროგრამების აღჭურვა და პერიოდული 

განახლება; 

 სკოლის და ქსელის მომსახურეობა და ტექნიკური გამართვა; 

 სკოლის ვებ–გვერდის ტექნიკური ადმინისტრირება; 

 სკოლის დაზიანებული ტექნიკის დიაგნოსტიკა და დროული შეკეთება; 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული ტექნიკური ხარვეზის ოპერატიულად და 

ხარისხიანად აღმოფხვრა. 

 სკოლის საინფორმაციო ტექნოლოგიების გაუმჯობესების შესახებ წინადადებების შემუშავება; 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიების სექტორის კომპეტენციაში შემავალ საკითხებთან 

დაკავშირებით ხელმძღვანელობის დავალებებისა და მითითებების შესრულება; 

 თანამდებობრივი ინსტრუქციით (სამუშაო აღწერილობა) გათვალისწინებული სხვა ფუნქციების 

განხორციელება. 

 

       მოთხოვნები: 

 



 მინიმალური განათლება: ბაკალავრი  

 ასაკი: 21 დან 

 სამუშაო გამოცდილება: საინფორმაციო-ტექნოლოგიურ დარგში არანაკლებ 2 - წლიანი სამუშაო 

გამოცდილება, კომპიუტერული ტექნოლოგიების/სისტემებისა და ქსელების ან პროგრამირების 

სპეციალობით; 

 სამართლებრივი აქტების ცოდნა: ა) „იუსტიციის უმაღლესი სკოლის შესახებ“ საქართველოს 

კანონი; ბ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - იუსტიციის უმაღლესი სკოლის წესდება“. 

 

 

 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები: 

 

 

 

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე 

Microsoft Office Word კარგი 

Microsoft Office Excel კარგი 

Microsoft Office PowerPoint კარგი 

Microsoft Office Outlook კარგი 

 

 

ენები: 

 

ენა წერითი უნარები მეტყველება 

ქართული ძალიან კარგი ძალიან კარგი 

ინგლისური კარგი კარგი 

რუსული  კარგი  კარგი  

 

დამატებითი მოთხოვნები: 

 

 Esxi- ის სერვერული ოპერაციული სისტემის, ინსტალირება გამართვის განხრით მუშაობის 

გამოცდილება; 

 ვირტუალურ მანქანების კონფიგურაცია, რეზერვული ასლების შექმნის გამოცდილება; 

 Microsoft- ის სერვერული ოპერაციული სისტემების ცოდნა - Windows Server 2003, 2008, 2008R2, 

2012;  

 DNS სერვერთან მუშაობის ცოდნა და გამოცდილება;  

 Active Directory- ის ცოდნა-პოლიტიკის შემუშავება,(group policy management) ჯგუფების და 

მომხმარებლების მართვა;  

 ფაილების გაცვლის უფლებების კონტროლი და მართვა (NTFS File Permission, Share Permission) 

მაღალ დონეზე, ფაილსერვერთან მუშაობის გამოცდილება;  

 VPN კავშირის ცოდნა და გამოცდილება;  

 Ftp სერვერთან მუშაობის გამოცდილება;  

 Microsoft Exchange 2013- ის ინსტალირება გამართვა და მუშაობის გამოცდილება;  

 Microsoft Windows ოპერაციულ სისტემებთან ადმინისტრირების გამოცდილება;  

 საკაბელო მეურნეობის მონტაჟი და პროფილაქტიკა; 

 ქსელის ადმინისტრირების (Network Administrator)გამოცდილება;  

 სახელმწიფო ენის სრულყოფილი ცოდნა;  

 სასურველია ინგლისური და რუსული ენების ცოდნა; 

 ზეპირი და წერილობითი საქმიანი კომუნიკაციის წარმოების უნარი;  



 პრეზენტაბელურობა; 

 დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი; 

 სამუშაო პროცესების ეფექტურად მართვის უნარი; 

 სტრესულ სიტუაციებში მუშაობის უნარი;  

 შემჭიდროვებულ ვადებში მუშაობის უნარი;  

 ეფექტური კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის უნარი;  

 დეტალების მიმართ ორიენტირებულობა. 

 

 

 
დამატებითი ინფორმაცია: 

 

კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად: აპლიკაციების შეფასება/გადარჩევა და გასაუბრება; 

საჭიროებისამებრ საუკეთესო კანდიდატ(ებ)თან შეიძლება ჩატარდეს დამატებითი გასაუბრება.   

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კანდიდატებმა სავალდებულოა, შეავსონ 

სამოტივაციო წერილის ველი და სათანადო ველში ასევე, მიუთითონ რეკომენდატორ(ებ)ის სახელი და 

გვარი, სამუშაო ადგილი, საკონტაქტო ტელეფონი და ელ-ფოსტა.  გასაუბრების ეტაპზე გადავლენ 

მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებიც დააკმაყოფილებენ დადგენილ მოთხოვნებს. გასაუბრებაში 

მონაწილეობის მისაღებად დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან (მათ მიერ 

განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით), განაცხადების 

წარდგენის დასრულებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა.  კანდიდატი რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება 

დადგენილ მოთხოვნებს, მათ შორის სავალდებულოდ ასატვირთი დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის 

არასრულყოფილად წარდგენის შემთხვევაში, ვერ გააგრძელებს კონკურსში მონაწილეობას.   

იუსტიციის უმაღლესი სკოლის და მისი საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების 

სანახავად ეწვიეთ ვებგვერდს: www.hsoj.ge. კანდიდატებთან გასაუბრება ჩატარდება 

მართლმსაჯულების სახლში:  ქ.თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქუჩა N19.  გასაუბრების დროისა და 

თარიღის შესახებ კანდიდატებს ეცნობება დამატებით.  

 

 

 

 


