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სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს კონკურსს სატელეფონო (VoIP) ქსელის 

უფროსი ადმინისტრატორის პოზიციაზე (შტატგარეშე პოზიციები). 

 

სატელეფონო ქსელის უფროსი ადმინისტრატორი - VoIP. 

 

სამუშაო აღწერილობა: 

 

** VoIP ინფრასტრუქტურის დაგეგმარება, ინსტალაცია, ადმინისტრირება, მონიტორინგი და 

ტექნიკური მხარდაჭერა; 

** VoIP ინფრასტრუქტურაში შემავალი სერვერული კომპონენტების ინსტალაცია, ადმინისტრირება, 

მონიტორინგი და ტექნიკური მხარდაჭერა; 

** VoIP სისტემაში შემავალი მოწყობილობების (სტაციონარული ტელეფონები, VoIP ტელეფონები, 

VoIP კარიბჭეები და სხვადასხვა ტიპის ადაპტერები/კონვერტერები) კონფიგურაცია და გამართვა; 

** VoIP ინფრასტრუქტურაში შემავალი პროგრამული უზრუნველყოფის კომპონენტების 

ინსტალაცია, კონფიგურაცია და ტექნიკური მხარდაჭერა; 

** სატელეფონო ზარების ხარისხისა და მათი რაოდენობის შესახებ პერიოდული ანალიტიკური 

რეპორტების მომზადება; 

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 

** Asterisk-ზე დაფუძნებულ სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება; 

** Asterisk სისტემებთან თავსებადი საბილინგო სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება; 

** AGI და AMI პროტოკოლებთან მუშაობის გამოცდილება; 

** SIP პროტოკოლის საფუძვლიანი ცოდნა და მუშაობის გამოცდილება; 

** Perl, Python და PHP პროგრამირების ენებთან მუშაობის გამოცდილება (მარტივი სკრიპტების 

შექმნა და არსებული კოდის გარჩევისა და მცირე მოდიფიკაციების გატარების დონეზე); 

** MySQL მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება (ადმინისტრირება, საშუალო სირთულის 

Query-ების წერა); 

** Linux სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება; 

** Bash, Awk, Sed-თან მუშაობის გამოცდილება (ლოგების და ტექსტური ფაილების დამუშავება და 

ინფორმაციის ამოღება); 

** ქსელის საფუძვლიანი ცოდნა, რთულ ქსელურ ინფრასტრუქტურაში მუშაობის გამოცდილება; 

** VoIP პლატფორმის სხვადასხვა პროგრამული კომპონენტების (Asterisk, ვებ სერვერი, მონაცემთა 

ბაზები, ოპერაციული სისტემა) ოპტიმიზაციის და დიაგნოსტიკის გამოცდილება; 

** VoIP პლატფორმების უსაფრთხოების პრინციპების საფუძვლიანი ცოდნა და გამოცდილება; 

** L2 დონეზე ტექნიკური დახმარების გამოცდილება; 

** სასურველია სისტემების მონიტორინგის გადაწყვეტილებებთან მუშაობის გამოცდილება; 



** სასურველია ოპერაციული სისტემების და კომპონენტების ავტომატიზაციასთან მუშაობის 

გამოცდილება; 

 

პიროვნული თვისებები: 

 

** ყურადღების კონცენტრირების მაღალი დონე; 

** ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი; 

** ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა; 

** კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი; 

** საქმიანი ურთიერთობების წარმოების უნარ-ჩვევები; 

** სამუშაოს დათქმულ ვადებში შესრულების უნარი. 

 

დაინტერესებულ აპლიკანტებს გთხოვთ, 2017 წლის 12 ნოემბრამდე გამოაგზავნოთ ქართულ ენოვანი 

CV შემდეგ მისამართზე: hr@emis.ge და "Subject"-ის ველში აუცილებლად უნდა მიეთითოს 

შესაბამისი პოზიციის სახელწოდება, წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენი განაცხადი არ განიხილება. 

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 

მისამართი: თბილისი, ფანჯიკიძის ქ. 1ა 

ტელ: 2 200 220 (5046) | ვებ-გვერდი: http://www.emis.ge 
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