
                                                                                                                               დამტკიცებულია 

სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ დირექტორის  

2020 წლის  28 იანვრის 

                                                                                                                                              № 01-02/19 ბრძანებით 

 

სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ პერსონალის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები 

 
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები 

 

1. სსიპ კოლეჯის ,,ბლექსი“ (შემდგომში ,,კოლეჯი“) პერსონალის საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები ადგენს კოლეჯში არსებული თანამდებობების დასაკავებლად საჭირო 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. 

2. კოლეჯში დასაქმებული თანამშრომელი უნდა აკმაყოფილებდეს წინამდებარე 

ბრძანების შესაბამისად განსაზღვრულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს. 

 

მუხლი 2. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 

       1. დირექტორის მოადგილე: 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება; 

ბ) პროფესიული განათლების სფეროში მუშაობის არანაკლებ ხუთწლიანი 

გამოცდილება, მათ შორის, ადმინისტრაციულ  თანამდებობაზე  მუშაობის 

მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება; 

გ) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობისა და გადაწყვეტილების სწრაფად 

მიღების უნარი; 

დ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

 

ე) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

ვ) ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 

ზ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

თ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

ი) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 
 2. ფინანსური მენეჯერი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება (ეკონომიური ან იურიდიული განათლება);     

ბ) ფინანსების მართვასთან დაკავშირებით მუშაობის არანაკლებ ორწლიანი 

გამოცდილება; 

გ) ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობისა და გადაწყვეტილების სწრაფად 

მიღების უნარი; 

      დ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

ე) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

       ვ) ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი;                                                   



 

       ზ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

       თ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

 ი) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 
3. ხარისხის მართვის მენეჯერი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება; 

ბ)  პროფესიული  განათლების სფეროში მუშაობის არანაკლებ ხუთწლიანი 

გამოცდილება; 

გ) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

დ) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

ე) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

ვ) ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 

ზ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

თ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

ი) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 
 4. პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი:  

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება (სასურველია ფსიქოლოგის კვალიფიკაცია); 

ბ) მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი გამოცდილება; 

გ) კომუნიკაციის უნარი; 

დ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

ე) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

ვ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 
 5. სასწავლო პროცესისა და მენეჯერი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება; 

ბ) საგანმანათლებლო სფეროში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება; 

დ) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

 ე) პასუხისმგებლობის გრძნობა; 

 ვ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

ზ) ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 

თ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

ი) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

კ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 

 6. საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი: 

ბ) პროფესიული განათლების სფეროში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი 

გამოცდილება; 



გ) კომუნიკაციის უნარი; 

დ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა; 

ე) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

ვ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

ზ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 
 7. ბუღალტერი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება, ბუღალტრის კვალიფიკაცია; 

ბ) ბუღალტრად მუშაობის არანაკლებ ორწლიანი გამოცდილება; 

გ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

დ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

ე) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 
 8. შესყიდვების სპეციალისტი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება ( ეკონომიური ან იურიდიული განათლება); 

ბ) სამუშაო გამოცდილება - არანაკლებ ერთი წელი; 

გ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

დ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

ე) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 
9. იურისტი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება ( იურიდიული განათლება); 

ბ) სამუშაო გამოცდილება - არანაკლებ ერთი წელი; 

გ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

დ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

ე) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 
10. მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება; 

ბ) სამუშაო გამოცდილება - არანაკლებ ერთი წელი; 

გ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

დ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

ე) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 
 11. ქსელების ადმინისტრატორი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი ან პროფესიული განათლება IT მიმართულებით; 

ბ) სამუშაო გამოცდილება - არანაკლებ ერთი წელი; 

გ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

დ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 



 
 12. ლოჯისტიკის მენეჯერი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი ან პროფესიული განათლება; 

ბ) სამუშაო გამოცდილება - არანაკლებ ერთი წელი; 

გ) გუნდური მუშაობის უნარი; 

დ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 
 13. PR მენეჯერი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება; 

ბ) ინგლისური ენის ცოდნა; 

გ) საოფისე და საპრეზენტაციო კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 

დ) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

ე) კომუნიკაციის უნარი; 

 ვ) გუნდური მუშაობის უნარი; 

ზ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 

14. საქმისმწარმოებელი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი ან პროფესიული განათლება; 

ბ) სამუშაო გამოცდილება - არანაკლებ ერთი წელი; 

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 

დ) გუნდური მუშაობის უნარი; 

ე) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 

15. რეესტრის წარმოების სპეციალისტი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება; 

ბ) სამუშაო გამოცდილება - არანაკლებ ერთი წელი; 

გ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 

დ) გუნდური მუშაობის უნარი; 

ე) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 
16. ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი 

(შტატგარეშე მოსამსახურე): 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება (ფსიქოლოგის კვალიფიკაცია); 

ბ) სამუშაო გამოცდილება - არანაკლებ ერთი წელი; 

გ) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

დ) კომუნიკაციის უნარი; 

ე) გუნდური მუშაობის უნარი; 

ვ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 



 

17. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი 

(შტატგარეშე მოსამსახურე): 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება; 

ბ) სამუშაო გამოცდილება - არანაკლებ ერთი წელი; 

გ) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

დ) კომუნიკაციის უნარი; 

ე) გუნდური მუშაობის უნარი; 

ვ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა.  

 

18. მედდა: 

ა) სამედიცინო სფეროში აკადემიური უმაღლესი ან პროფესიული განათლება; 

ბ) სამუშაო გამოცდილება - არანაკლებ ერთი წელი; 

გ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა.  

 

19. ბიბლიოთეკარი/არქივარიუსი: 

ა) აკადემიური უმაღლესი ან პროფესიული განათლება; 

ბ) ბიბლიოთეკარად/არქივარიუსად მუშაობის არანაკლებ ერთწლიანი 

გამოცდილება; 

გ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 

20. დუალური პროგრამების  კოორდონატორი (შტატგარეშე მოსამსახურე): 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება; 

ბ) განათლების სფეროში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი გამოცდილება; 

გ)ინგლისური ენის ცოდნა B1 დონეზე; 

დ) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი;  

ე) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

ვ) ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი;  

ზ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

თ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

ი) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა. 

 

21. ზრდასრულთა განათლების კოორდონატორი (შტატგარეშე მოსამსახურე): 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება; 

ბ) პროფესიული განათლების სფეროში მუშაობის არანაკლებ 

სამწლიანი გამოცდილება; 

გ) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

დ)ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

ე) ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 

ვ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი;  



 

22. სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორიის კოორდინატორი (შტატგარეშე 

მოსამსახურე): 

ა) აკადემიური უმაღლესი ან პროფესიული განათლება; 

ბ) 2D და 3D პროგრამების ცოდნა; 

გ) Fab Lab ლაბორატორიის დანადგარებთან მუშაობის გამოცდილება; 

დ) გუნდური მუშაობის უნარი; 

ე) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა 

 

23. ხარისხის უზრუნველყოფის სპეციალისტი (შტატგარეშე მოსამსახურე): 

ა) აკადემიური უმაღლესი განათლება; 

ბ) პროფესიული განათლების სფეროში მუშაობის არანაკლებ სამწლიანი 

გამოცდილება; 

გ) გადაწყვეტილების სწრაფად მიღების უნარი; 

დ) ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

ე) ქართულ ენაზე გამართულად წერისა და მეტყველების უნარი; 

ვ) საკუთარი პოზიციის დასაბუთების უნარი; 

ზ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 

თ) შრომისმოყვარეობა და თვითგანვითარებაზე ორიენტირებულობა.  

 

24. ჟესტური ენის თარჯიმანი (შტატგარეშე მოსამსახურე):  

ა) ქართული ჟესტური ენის ცოდნა; 

ბ) კომუნიკაციის უნარი; 

გ) გუნდურად მუშაობის უნარი; 


