ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორის შტატგარეშე თანამშრომლის აყვანის
შესახებ

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორის შტატგარეშე თანამდებობის
დასაკავებლად საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:





უმაღლესი განათლება
ქართული ენის სრულყოფილად ცოდნა
კომპიუტერული (საოფისე) პროგრამების ცოდნა
თანამდებობის შესაბამისი საკონონმდებლო ბაზის ცოდნა (მათ შორის:
კონსტიტუციის, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის, პროფესიული განათლების
შესახებ საქართველოს კანონი, შრომის კოდექსი)
 განათლების სფეროში მუშაობის გამოცდილება (სასურველია)





















სამუშაო აღწერილობა:
ზრდასრულთა
განათლების
ახალი
სერვისების
ჩამოყალიბების
მიზნით
ზრდასრულთა განათლების პროგრამების დიზაინის შემუშავებაში მონაწილეობის
მიღება;
შრომის ბაზარზე მოქმედი კომპანიების საჭიროებების შესწავლა და მასზე
დაფუძნებით პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების
პროგრამების განახლების/დამატების ინიცირება;
პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების
შემუშავების პროცესში აქტიური თანამშრომლობა პროფესიული საგანმანათლებლო
დაწესებულების ხარისხის მართვის სამსახურთან;
კომუნიკაცია დამსაქმებლებთან პარტნიორობის გაუმჯობესების მიზნით;
პროფესიული
მომზადებისა
და
გადამზადების
პროგრამების
პოპულარიზაციისათვის ცნობიერების ასამაღლებელი ღონისძიებების დაგეგმვა და
განხორციელება;
პროფესიული
მომზადებისა
და
გადამზადების
პროგრამებისთვის
პროფორიენტაციული ხასიათის აქტივობების დაგეგმვასა და განხორციელებაში
მონაწილეობის მიღება;
პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის
მეთოდოლოგიის შემუშავებაში მონაწილეობა და დარეგისტრირებულ აპლიკანტთა
შერჩევის პროცესის ორგანიზება;
პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების
სასწავლო პროცესის კოორდინაცია;
პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამებზე
მსმენელთა შეფასების პროცესის ორგანიზება და მონაწილეობა;
პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამებზე
მსმენელთა დასწრების მონიტორინგის წარმოება და შესაბამისი ანგარიშის
მომზადება;
პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ
სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება/ანალიზი;
პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შესახებ
აქტიური კომუნიკაციის პროცესში მონაწილეობა სამთავრობო და არსამთავრობო
უწყებებთან;

 ზრდასრულთა განათლების საკითხებზე ახალი ინიციატივების შეთავაზება
პროფესიული
საგანმანათლებლო
პროგრამის
განმახორციელებელი
დაწესებულებისათვის;
 განსახორციელებელი აქტივობების წლიური გეგმის შემუშავება და წლიური
ანგარიშის წარდგენა;
 ზრდასრულთა განათლების საკითხებზე ბიუჯეტის შემუშავების და განკარგვის
პროცესში მონაწილეობა და თანამშრომლობა პროფესიული საგანმანთლებლო
დაწესებულების შესაბამისს სამსახურთან;
 კომპეტენციის ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელება, რომელიც
გამომდინარეობს კოლეჯის ინტერესებიდან და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს
კანონმდებლობას

ზრდასრულთა განათლების კოორდინატორისშტატგარეშე თანამდებობის
დასაკავებლადშერჩევა/დანიშვნსას წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
 CV, შედგენილი (ქართულენაზე);
 განათლებისანმასთან
გათანაბრებული
შესაბამისიკვალიფიკაციისდამადასტურებელიდოკუმენტისასლი;
 პირადობისდამადასტურებელიდოკუმენტი (ან პასპორტი) ასლი;
 სამუშაოგამოცდილების
(სტაჟის)
დამადასტურებელიდოკუმენტი
(საჭიროებისშემთხვევაში);
 სამუშაოსშესრულებასთანდაკავშირებულინებისმიერისხვადოკუმენტიმოთხოვნისან
დასაქმებულისსურვილისშემთხვევაში;

განცხადებების მიიღება შემდეგმისამართზე: ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქუჩა №154ში, სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,ახალი ტალღა’’ მე-2 სართული, საკონტაქტო
პირი:საქმის მწარმოებელი სოფო მოწყობილი 551 17 17 11;
განაცხადების მიღების საბოლოო ვადაა 2019 წლის 07 ივნისი 18.00 საათის
ჩათვლით,კონკურსი ჩატარდება2019 წლის 10 ივნისს 14:00 საათიდან კოლეჯის
მცირე საკონფერენციო დარბაზში კოლეჯის შენობების დამაკავშირებელ
გადასასვლელის პირველ სართულზე;
გამარჯვებულ
კონკურსანტთან
ზრდასრულთა
განათლების
კოორდინატორისშტატგარეშე თანამდებობაზე შრომითი ხელშეკრულება გაფორმდება
2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით

