
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა აცხადებს ვაკანსიას 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერის თანამდებობაზე  (შტატგარეშე თანამშრომელი) 
 

სამუშაო აღწერილობა: 

 ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის დოკუმენტაციის (პოლიტიკის, 

პროცედურების, სახელმძღვანელოების) მომზადების, განხილვის, დამტკიცების და 

გადახედვის პროცესის უზრუნველყოფა; 
 ინფორმაციული უსაფრთხოების სამოქმედო გეგმის შედგენა და ამ გეგმის შესრულების 

შესახებ ყოველწლიური ანგარიშის წარდგენა ანგარიშვალდებული პირებისთვის და 

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოსთვის; 
 ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკის მოთხოვნების შესრულების ყოველდღიური 

მონიტორინგი; 
 ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის მინიმალური მოთხოვნების შესრულების 

კოორდინირება; 
 ინფორმაციული აქტივებისა და მათი წვდომის აღწერის ხარისხის უზრუნველყოფა; 
 ინფორმაციული უსაფრთხოების ინციდენტების შესახებ ინფორმაციის შეგროვების 

კოორდინაცია და მათზე რეაგირების მონიტორინგი; 
 ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებზე ანგარიშგება და სხვა სახის 

ადმინისტრაციული/საორგანიზაციო საქმიანობის წარმართვა; 
 მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს დახმარების ჯგუფის მიერ ორგანიზაციის ინფორმაციული 

აქტივის, ინფორმაციული ან და ინფორმაციულ ინფრასტრუქტურაში შემავალი საგნის 

წვდომის შესაძლებლობის/შეუძლობლობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება; 
 ორგანიზაციის თანამშრომლებისთვის ინფორმაციული უსაფრთხოების ზოგადი და 

დარგობრივი ტრენინგების ორგანიზება და ჩატარება; 
ინფორმაციული უსაფრთოხების აუდიტის პროცესის ხელშეწყობა. 

 

ძირითადი მოთხოვნები: 

 მინიმალური განათლება: ბაკალავრი 

 სამუშაო გამოცდილება: 5 წელი 

 სამართლებრივი აქტების ცოდნა:  
* საქართველოს კანონი „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ"; 

* საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 29 აპრილის №312 დადგენილება „კრიტიკული 

ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“. 

 

დამატებითი მოთხოვნები: 

 სამუშაო გამოცდილება - მინიმუმ 5 წელი; 

 სასურველია ჰქონდეს გამოცდილება შემდეგ სფეროებში: ინფორმაციულ ტექნოლოგიები, 

მენეჯერული, პროექტებისა და მართვის სტანდარტების დანერგვა; 



 სერტიფიკატები - სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ISO), 

სტანდარტიზაციის ბრიტანული ინსტიტუტის (BSI) ან ინფორმაციული სისტემების 

აუდიტისა და კონტროლის ასოციაციის (ISACA) მიერ გაცემული სერტიფიკატი 

ინფორმაციული უსაფრთხოების დარგში; IT Infrastructure Library (ITIL) ექსპერტის ცოდნის 

დამადასტურებელი სერტიფიკატი. 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 
აპლიკანტი ვალდებულია წარმოადგინოს: 

 

ა) სამუშაო და პროფესიული გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; 

ბ) შესაბამისი სერტიფიკატები. 

 
 

იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეულ კანდიდატს არ გააჩნია მოთხოვნილი სერტიფიკატებიდან ერთ-ერთი, 

მაშინ სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა კონკურსის შედეგად შერჩეული 

კანდიდატის მონაცემებს და განცხადებას უგზავნის მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს. სააგენტო 

შერჩეული კანდიდატის ინფორმაციული უსაფრთხოების კუთხით ცოდნის, კომპეტენციისა და 

გამოცდილების შეფასება-დადასტურებას ახდენს ტესტირების საფუძველზე. მონაცემთა გაცვლის 

სააგენტო ორგანიზაციას 5 სამუშაო დღის განმავლობაში აცნობებს ტესტირების თარიღს. ტესტირების 

პასუხები ტესტირებიდან 5 სამუშაო დღეში ეცნობება როგორც კანდიდატს, ასევე დამსაქმებელ 

ორგანიზაციას. 

 

კონკურსის ეტაპები 

 
 განცხადების გადარჩევა 

 ტესტირება 

 გასაუბრება 

 

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა 

 

გადაწყვეტილება მიიღება კომისიის ხმათა უმრავლესობით, აპლიკაციების მიღების ვადის 

ამოწურვიდან, არაუგვიანეს 3 (სამი) თვეში. 

 

 

 

 

 

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV საჯარო სამსახურის ბიუროს 

ოფიციალური ვებ - გვერდის (www.hr.gov.ge) საშუალებით. 

http://www.hr.gov.ge/
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