
ვაკანსიის# 72802

თანამდებობის დასახელება მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებების დაცვის განყოფილების მესამე
კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

კატეგორია იურიდიული

განცხადების ბოლო ვადა 12.08.2022

თანამდებობრივი სარგო 1320 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა წყალტუბო

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

ფუნქციები

ა) ყოველდღიური კონტროლი კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების თაობაზე;
ბ) შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში საკრებულოს ინტერესების დაცვა საერთო სასამართლოებსა
და საკონსტიტუციო სასამართლოში;
გ) საკრებულოს თანამდებობის პირებისათვის, წევრებისათვის და მოქალაქეებისათვის იურიდიული კონსულტაციის
გაწევა;
დ) ხელმძღვანელი პირების ცალკეული დავალებების შესრულება.

მოთხოვნები

მინიმალური განათლება უმაღლესი განათლება

სამუშაო გამოცდილება 1 წელი

საკონკურსო თემატიკა

საქართველოს კონსტიტუცია;
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი;“
საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ( I-IV თავი);
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი;
„წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ“ წყალტუბოს
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 20 აგვისტოს #44 დადგენილება.
 

კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე

Microsoft Office Word ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონკურსო კომისიის მისამართი ქ. წყალტუბო რუსთაველის ქ.27

საკონტაქტო ტელეფონები 595085195, 595959052



საკონტაქტო პირი გელა თათარაშვილი , ქეთევან კირტავა

დამატებითი მოთხოვნები

- სასურველია ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა;

გუნდური მუშაობის უნარი;
დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
საკუთარი საქმის დაგეგმვის უნარი;
დროის ეფექტიანი მართვის უნარი;
ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი;

დამატებითი ინფორმაცია

1. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა განაცხადი უნდა წარმოადგინოს მხოლოდ ელექტრონული
ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით.
2. „ჩემი რეზიუმე“-ს შესაბამის ბლოკში კანდიდატმა უნდა ატვირთოს;
ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ხოლო უცხო ენაზე გაცემული უმაღლესი
განათლების დამადასტრურებელი დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში, ასევე ნოტარიალურად დამოწმებული
თარგმანი;
ბ) სამუშო გამოცდილების დამადასტურებელი, სათანადოდ გაფორმებული დოკუმენტის - შრომის წიგნაკის
(არსებობის შემთხვევაში) ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა (და არა თანამდებობაზე
დანიშვნის/გათავისუფლების ბრძანებები), დამოწმებული ბეჭდითა და ხელმოწერით, რომელშიც ასახული იქნება
სამსახურის დაწყებისა და დასრულების სრული თარიღები და დაკავებული თანამდებობა;
გ) შეავსოს სამოტივაციო წერილის ველი.
3. კანდიდატი რომლის მონაცემებიც არ შეესაბამება დადგენილ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს ან
არასრულყოფილად ექნება წარმოდგენილი (ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ასატვირთი დოკუმენტაცია)
მითითებული დოკუმენტაცია, ვერ გააგრძელებს კონკურსის შემდეგ ეტაპზე მონაწილეობას.
4. გასაუბრების ჩატარების ადგილის, თარიღისა და დროის შესახებ ინფორმაცია კანდიდატს ეცნობება მათ მიერ
მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის მეშვეობით.
5. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე გამოცხადებული კანდიდატი გასაუბრებაზე არ დაიშვება.

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

საკონკურსო კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობით, განცხადების წარდგენის ვადის
დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა.

კონკურსის ეტაპები

განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება


