
ვაკანსიის N 43492

თანამდებობის დასახელება კომპიუტერული სისტემების, ქსელებისა და კომუნიკაციის სამსახურის უფროსი

დამსაქმებელი სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა

კატეგორია ინფორმაციული ტექნოლოგიები (IT)

განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა 16.06.2017

თანამდებობრივი სარგო 2100 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა თბილისი

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

ფუნქციები

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის კომპიუტერული სისტემების, ქსელებისა და კომუნიკაციის
სამსახურის კომპეტენციას მიკუთვნებული შემდეგი პროცესების დაგეგმვა, კოორდინაცია და მართვა:
• საქართველოს განათლების სისტემაში თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
დანერგვისა და განვითარების პროცესების კოორდინაცია;
• საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთიანი საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-
საკომუნიკაციო ქსელის მოწყობა, მართვა და მონიტორინგი, მათ შორის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებსა
და სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებში–საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში ლოკალური ინფორმაციულ-
საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მართვა და მონიტორინგი;
• ერთიანი საგანმანათლებლო ქსელის უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრა და მისი შესაბამისი
ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფა;
• მონაცემთა დამუშავების ცენტრის, სერვერული და ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობა, მართვა და
მონიტორინგი;
• ელექტრონული სერვისების ადმინისტრირება და მხარდაჭერა;
• ცენტრალიზებული აუტენტიფიკაციის, კონფიგურაციისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემებში, ერთიან
საგანმანათლებლო ქსელში ჩართული სუბიექტების ინტეგრაცია და მონიტორინგი;
• ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ელექტრონული წესით განხორციელებული საგამოცდო
პროცესის და სხვა ცენტრალიზებული ღონისძიებების ინფორმაციულ-ტექნიკური მხარდაჭერა.

მოთხოვნები

მინიმალური განათლება ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება 3 წელი

საკონკურსო თემატიკა

<p>1.  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;</p>
<p>2.  საქართველოს კანონი „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ";</p>
<p>3.  საქართველოს კანონი „ზოგადი განათლების შესახებ";</p>
<p>4. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის შექმნისა და მისი
დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 30
დეკემბრის №229/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულება.</p>

ენები

ენა წერითი უნარები მეტყველება
ქართული ძალიან კარგი ძალიან კარგი
ინგლისური ძალიან კარგი ძალიან კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონკურსო - საატესტაციო
კომისიის მისამართი

ქ. თბილისი, ფანჯიკიძის ქ. 1 ა (შესასვლელი: პეკინის №44-დან, გაგარინის მოედნის მიმდებარედ, პოლიციის შენობის გვერდით)



საკონტაქტო ტელეფონები 2200220 (5046)

საკონტაქტო პირი მარიამ იმედაძე

დამატებით მოთხოვნები

პიროვნული თვისებები:
• ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების უნარი;
• ორგანიზებულობა და პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა;
• კომუნიკაბელურობა და გუნდური მუშაობის უნარი;
• ყურადღების კონცენტრირების მაღალი დონე;
• საქმიანი ურთიერთობების წარმოების უნარ-ჩვევები;
• სამუშაოს ვადების განსაზღვრისა და მისი ეფექტური მართვის უნარი;
• სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი.

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

კომისია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ სხდომას ესწრება კომისიის წევრთა ნახევარზე მეტი. ხმების
თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადამწყვეტად ითვლება სხდომის თავმჯდომარის ხმა. გადაწყვეტილება მიიღება
ხმათა უმრავლესობით, აპლიკაციების მიღების ვადის ამოწურვიდან, არაუგვიანეს 3 (სამი) თვეში.

კონკურსის ეტაპები

განცხადების გადარჩევა
გასაუბრება

სავალდებულო ბლოკები

þპირადი ინფორმაცია

þსამუშაო გამოცდილება

þგანათლება კვალიფიკაცია


