საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბრძანება
KA030472606019814
03 / დეკემბერი / 2014 წ.

№ 04-365/ო

სამუშაოს მაძიებელთათვის შრომის ბაზარზე ქცევის წესების გაცნობისა და კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად
"სამუშაოს მაძიებელთა ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტირებისთვის" საჭირო მეთოდური გზამკვლევის
დამტკიცების შესახებ

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს 2014 წლის № 01/52515 წერილის და
გამართულ შეხვედრებზე მიღებული გადაწყვეტილების გათვალისწინებით, "საქართველოს შრომის ბაზრის
ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიისა და საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირების სახელმწიფო სტრატეგიის
რეალიზაციის 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2
აგვისტოს №199

დადგენილებით

გათვალისწინებული

ზოგიერთი

ღონისძიების

რეალიზების

მიზნით

და

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 ივნისის №190/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების სააგენტოს
დებულების მე–2 მუხლის მე–2 პუნქტის "3

5"

ქვეპუნქტის და მე–4 მუხლის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:
1. დამტკიცდეს მეთოდური სახელმძღვანელო, გზამკვლევი "სამუშაოს მაძიებელთა ჯგუფური და ინდივიდუალური
კონსულტირებისთვის" (შემდგომში გზამკვლევი) (დანართი №1).
2. დამტკიცდეს ჯგუფური/ინდივიდუალური კონსულტირების განხორციელებისთვის საჭირო ფორმები.
3. დაევალოთ:
ა) სააგენტოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალს, რეგიონალურ საკოორდინაციო ცენტრებს, რაიონულ

(საქალაქო) განყოფილებებსა და სოციალური მომსახურების ცენტრებს (შემდგომში - ტერიტორიულ ერთეულებს):

ა.ა) უზრუნველყონ შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემაში (www.worknet.gov.ge) რეგისტრირებული
სამუშაოს მაძიებელთათვის ინდივიდუალური და/ან ჯგუფური კონსულტირების შეთავაზება და ჩატარება
გზამკვლევის შესაბამისად;

ა.ბ) უზრუნველყონ სამუშაოს მაძიებელთათვის,
ჩატარება, გზამკვლევის შესაბამისად;

არანაკლებ

კვარტალში

ერთხელ,

ჯგუფური

კონსულტირების

ა.გ) ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით, უზრუნველყონ ჯგუფური კონსულტირებისთვის
საჭირო ფართის მოძიება/გამოყოფა, ინფორმაციის გავრცელება და კონსულტირებაზე დასწრების მსურველთა
წინასწარი სიების გენერირება;
ა.დ) მიაწოდონ ინფორმაცია სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტს დაგეგმილი ჯგუფური
კონსულტაციების შესახებ, თანდართულ კონსულტირებაზე დასწრების მსურველთა წინასწარ სიებთან ერთად,
დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის ("დეს") მეშვეობით, კონსულტირების ჩატარების თარიღამდე
არანაკლებ 5 სამუშაო დღისა;
ა.ე) კონსულტირების ჩატარების თარიღიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, მიაწოდონ დეპარტამენტს ანგარიში
ჩატარებული ჯგუფური კონსულტირების შესახებ, დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის ("დეს") მეშვეობით;
ბ) სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტს (შემდგომში - დეპარტამენტი):
ბ.ა) საჭიროებიდან გამომდინარე, სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულებისთვის ინფორმაციისა და განმარტებების
მიწოდება და პრაქტიკული დახმარების გაწევა, ამ ბრძანებასა და გზამკვლევით გათვალისწინებულ ღონისძიებებთან
დაკავშირებით;
ბ.ბ) საჭიროებიდან გამომდინარე (დაინტერესებული ფიზიკური/იურიდიული პირის წერილობით მომართვის
საფუძველზე), ჯგუფური კონსულტაციების ჩატარება სხვადასხვა დაბალკონკურენტუნარიანი ჯგუფისთვის
(შეზღუდული
შესაძლებლობების
მქონე
პირები,
ყოფილი
პატიმრები,
პრობაციონერები,
იძულებით
გადაადგილებული პირები და სხვ.), გზამკვლევის შესაბამისად;
გ) სააგენტოს ადმინისტრაციულ დეპარტამენტს (გ. გოგოლაძე):
გ.ა) საჯარო გაცნობის მიზნით, უზრუნველყოს წინამდებარე ბრძანებისა და მისი დანართების განთავსება სააგენტოს
ვებ გვერდზე – www.ssa.gov.ge;
გ.ბ) წინამდებარე ბრძანებისა და მისი დანართების დაგზავნა სააგენტოს სტრუქტურული და ტერიტორიული
ერთეულებისთვის.
4. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სააგენტოს დირექტორის მოადგილე – თენგიზ აბაზაძეს.
5. ბრძანება ამოქმედდეს 2015 წლის 01 თებერვლიდან, გარდა ამ ბრძანების მე-3 მუხლის "ბ" პუნქტისა, რომელიც
ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელ

გაიოზ თალაკვაძე

სახელი და გვარი

საკონტაქტო ნომერი

საიდან შეიტყვეთ
კონსულტირების
შესახებ?

გაგივლიათ თუ არა
მსგავსი
კონსულტაციები?

რეგისტრირებული
ხართ თუ არა
worknet-ში სამუშაოს
მაძიებლად?

ხელმოწერა

დანართი 1

გზამკვლევი
სამუშაოს მაძიებელთა ჯგუფური და
ინდივიდუალური კონსულტირებისათვის

გზამკვლევი განკუთვნილია სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების
ხელშეწყობის
წარმოადგენს

კომპონენტზე
მეთოდურ

პასუხისმგებელი

მითითებებს

სამუშაოს

თანამშრომლებისათვის

და

მაძიებელთა

და

ხარისხიანი ჯგუფური/ ინდივიდუალური კონსულტირებისათვის.

2

ეფექტიანი

შესავალი
შრომის

ბაზარს,

კონკურენტუნარიანობის

ახასიათებს
ამაღლების,

კონკურენცია.
სახელმწიფოს

სამუშაოს

მხრიდან

მაძიებელთა

შრომის

ბაზრის

აქტიური პოლიტიკის გატარებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნა-მიწოდებას შორის
არსებული დისბალანსის ნაწილობრივი შემცირებისათვის, მნიშვნელოვანია, რომ
სამუშაოს მაძიებლები იცნობდნენ შრომის ბაზარზე ქცევის ელემენტარულ წესებს.
დასაქმებისათვის, ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს, აქვს თუ არა
სამუშაოს მაძიებელს ზოგადი ცოდნა და/ან უნარები, რომელიც დამსაქმებელთან
საკუთარი თავის წარდგენის საწყის ეტაპებზე სჭირდება. მაგ. რეზიუმეს შედგენა,
სამოტივაციო წერილის მომზადება, გასაუბრებასა და ტესტირებაზე გასვლის ტექნიკა
და ა.შ. სამუშაოს მაძიებლის ერთ-ერთი საკვანძო უნარია კონკრეტული ვაკანსიის
პირობებში, შეძლოს თვითშეფასება.
სამუშაოს მაძიებელთა დიდმა ნაწილმა არ იცის შრომის ბაზარზე ქცევის
ელემენტარული

წესები,

რაც

პირველ

რიგში

დამსაქმებელის

სამართლიან

გაღიზიანებას იწვევს და ახდენს გავლენას მათ გადაწყვეტილებებზე. შესაბამისად,
დგება

სამუშაოს

მაძიებელთათვის

არასასურველი

შედეგი.

საერთაშორისო

გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ამ პრობლემების მოგვარების ერთ-ერთი ეფექტური
გზაა სამუშაოს მაძიებელთა ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტირება.

მიზანი
წინამდებარე

გზამკვლევის

მიზანია

სსიპ

სოციალური

მომსახურების

სააგენტოს

დასაქმების კომპონენტზე პასუხისმგებელი თანამშრომლებისთვის

მეთოდური

დახმარების

ინდივიდუალური
პოლიტიკის

გაწევა,

კონსულტირების

განხორციელების

სამუშაოს

მაძიებელთა

ორგანიზებაში

პროცესში.

ჯგუფური

დასაქმების

ჯგუფური

და

და

ხელშეწყობის

ინდივიდუალური

კონსულტირებების მიზანია, რაც შეიძლება მეტმა სამუშაოს მაძიებელმა ისწავლოს
და სრულყოს სამუშაოს მოძიების ტექნიკა.
გასაუბრებაზე,

ისწავლოს

საკუთარი

იცოდეს, როგორ უნდა მოიქცეს

შესაძლებლობების

შეფასება/შეფუთვა,

საკუთარი თავის დამსაქმებლებთან წარდგენა, შეძლოს დასაქმებისათვის საჭირო
დოკუმენტაციის (CV და სამოტივაციო წერილის) სწორად შედგენა ა.შ. რათა
მაქსიმალურად გაზარდოს დასაქმების შესაძლებლობა;
3

ზოგადი ნაწილი
სამუშაოს მაძიებელთა უმრავლესობას ნდობა აქვს დაკარგული. აღარ სჯერათ
იმის, რომ პროტექციის გარეშე შესაძლებელია ვინმე

დასაქმდეს. ამის ერთ-ერთი

მიზეზი ისაა, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია შრომის ბაზარზე მიმდინარე პროცესების
შესახებ, არ იცნობენ შრომის ბაზარზე ქცევის წესებს. სახელმწიფოს მხრიდან
სამუშაოს

მაძიებელთათვის

ინფორმაციის

მიწოდება,

გარკვეულწილად,

მათ

შესაძლებლობას აძლევს, სწორად დაგეგმონ საკუთარი კარიერული გზა. უნდა
აღინიშნოს, რომ შრომის ბაზარზე მუდმივად ხდება ცვლილებები. სწორედ
კონსულტირებითა
მაძიებელსა

და

და

ინფორმაციის

დამსაქმებელს

მიწოდებითაა

შორის

არსებული

შესაძლებელი

სამუშაოს

კომუნიკაციის

ხარისხის

გაუმჯობესება, რამაც შესაძლებელია, შრომის ბაზარზე მოთხოვნა-მიწოდებას შორის
არსებული დისბალანსით გამოწვეული დაძაბულობა ნაწილობრივ შეამციროს.
სამუშაოს

მაძიებლებს

უნდა

ინფორმაციის მიწოდება არ არის,

აუხსნათ,

რომ

კონსულტირება

მხოლოდ

იგი მოიცავს იმ თეორიულ და პრაქტიკიდან

მიღებულ ცოდნას, რომლის მაქსიმალურად გამოყენება, დაეხმარება სამუშაოს
მაძიებლებს სამუშაოს ძიების პროცესში.
ინფორმაციის

მიწოდებისა

და

კონსულტირებისას

(ჯგუფური/ინდივიდუალური) სამუშაოს მაძიებელს სჭირდება განსაკუთრებული
მოპყრობა,

რათა

არ

მოხდეს

მისი

გაღიზიანება.

საჭიროა

აუხსნათ,

რომ

ინფორმაცია/კონსულტირება ზრდის დასაქმების შესაძლებლობას.
სააგენტოს თანამშრომლის მიზანია, მაქსიმალურად პოზიტიურად მიაწოდოს
ინფორმაცია სამუშაოს მაძიებლებს, რათა მათ არ გაუმძაფრდეთ უნდობლობა.
ჯგუფური

კონსულტირების

დროს

აუცილებელია

მსმენელის

მაქსიმალური

ჩართულობა. თუ წარმოიშვა პრობლემური სიტუაცია (მაგ: მსმენელი ვერ ჩაერთო
პროცესში, გამოხატავს ნაკლებ ინტერესს, უყურადღებობას ან

უნდობლობას

პროცესის მიმართ), კონსულტანტმა უნდა გაამახვილოს ყურადღება სწორედ ამ
მსმენელზე. კითხვებით, დისკუსიებით ან საინტერესო პრაქტიკული მაგალითით
ჩართოს იგი პროცესში. თუმცა შესაძლებელია, ვერ მოხერხდეს ყველა მსმენელის
თანაბრად დაინტერესება.
კონსულტანტის
კონსულტირება

ძირითადი

ფუნქციაა

(ჯგუფური/ინდივიდუალური)

სამუშაოს
მათი

მაძიებლებს

სურვილის

გაუწიოს

შესაბამისად,

გზამკვლევში არსებულ თემატიკის გათვალისინებით.
გზამკვლევზე თანდართული ტესტები კონსულტანტს საშუალებას მისცემს
დაეხმაროს სამუშაოს მაძიებელს შეაფასოს საკუთარი შესაძლებლობები. ტესტები
იძლევა წარმოდგენას ზოგადად დასაქმების შესაძლებლობებსა და კონკრეტული
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ვაკანსიის პირობებში დასაქმების მოლოდინებთან დაკავშირებით. კონსულტანტმა
სამუშაოს მაძიებელთან ერთად უნდა შეავსოს გზამკვლევზე თანდართული ტესტები.
თუ სამუშაოს მაძიებელი კონსულტირებას გადის კონკრეტულ ვაკანსიასთან
დაკავშირებით, ივსება ტესტი: „თვითშეფასების შემდგომ კონკრეტული ვაკანსიის
მოთხოვნების შესაბამისად დასაქმების ალბათობის განსაზღვრისათვის“, ტესტი
გვაძლევს ინფორმაციას ღირს თუ არა, რომ სამუშაოს მაძიებელმა წარადგინოს
საკუთარი კანდიდატურა კონკრეტულ ვაკანსიაზე. ხოლო დასაქმების ზოგადი
შესაძლებლობების განსაზღვრისას კონსულტანტმა უნდა გამოიყენოს
„თვითშეფასების

შემდგომ

სამუშაოს

მაძიებლის

დასაქმების

ტესტი:

ალბათობის

(სირთულის) განსაზღვრისათვის“ აღნიშნული ტესტების შევსება სავალდებულოა
ინდივიდუალური კონსულტირებისას. ზოგადი შეფასების ტესტი გამოიყენება
პირველადი

კონსულტირებისას,

ხოლო

კონკრეტული

ვაკანსიის

პირობებში

შეფასების ტესტი ყოველი ახალი ვაკანსიის შეთავაზებისას.

რეკომენდაციები კონსულტატისთვის:


შერჩეულ უნდა იქნას მსმენელისათვის გასაგები სასაუბრო ენა;



მკაფიოდ უნდა იყოს გამოხატული (ჯგუფური კონსულტირების პროცესში
ჯგუფის თითოეული წევრის) სამუშაოს მაძიებლის აზრისადმი პატივისცემა;



ყურადღებით უნდა იქნას მოსმენილი მსმენელის ნებისმიერი შენიშვნა და/ან
შეკითხვა;



უნდა დამყარდეს უშუალო კონტაქტი მსმენელთან;



არ უნდა აგრძნობინოს არცერთ მსმენელს, რომ მათზე მეტი იცის;



კონსულტანტის მიერ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს (ჯგუფის ყველა წევრის
თანაბარი) მსმენელის ჩართულობა პროცესში;



ხშირად გაიღიმოს, სასიამოვნო და კეთილგანწყობილი გარემოს შესაქმნელად;

კონსულტანტი არ იღებს გადაწყვეტილებას, თუ რა კონკრეტული ვაკანსია იქნება
სამუშაოს

მაძიებლისთვის

გადაწყვეტილებას,
თქვენზეა.

შესაფერისი.

წარუმატებლობის

კონსულტირების

როდესაც

შემთხვევაში,

ერთ-ერთი

სხვის
მთელი

მაგივრად

იღებთ

პასუხისმგებლობა

მნიშვნელოვანი

ფაქტორია,

თანამშრომელმა/კონსულტანტმა არ მისცეს არცერთ სამუშაოს მაძიებელს გარანტია
იმისა,

რომ

აუცილებლად

დასაქმდება.

კონსულტანტი/თანამშრომელი

მსგავს

დაპირებებს არ იძლევა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალური და
ტერიტორიული ერთეულის თანამშრომელთა/კონსულტანტთა ფუნქცია მხოლოდ
ინფორმაციის

სწორად

მიწოდებითა

და

განისაზღვრება .
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გარკევული

ცოდნის

გადაცემით

თანამშრომელი/კონსულტანტი რეალურად უნდა იყოს დაინტერესებული იმ
ადამიანის პრობლემით, რომელსაც ესაუბრება. წარმატებული კონსულტაციისთვის
აუცილებელია,

სამუშაოს

შესაძლებლობებისა

და

მაძიებელს
მის

გაეწიოს

წინაშე

დახმარება

არსებული

საკუთარი

პრობლემის

უკეთ

გაცნობიერება/გარკვევაში. მნიშვნელოვანია, რომ თანამშრომელმა/კონსულტანტმა
სწორად გადაანაწილოს დრო, ისე რომ თანაბარი დროის მონაკვეთი დაუთმოს
როგორც საუბარს, ასევე მოსმენას.
ზემოაღნიშნული პრინციპები ზოგადია და მათი გამოყენება სავალდებულოა,
როგორც ჯგუფური, ასევე ინდივიდუალური კონსულტირებისას.

ძირითადი ნაწილი
კონსულტაციის თემა: „სამუშაოს მოძიების ტექნიკა“
ამ თემის განხილვისას კონსულტანტმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს მთავარ
საკითხზე - როგორ გაზარდონ სამუშაოს მაძიებლებმა დასაქმების შესაძლებლობა.
მსმენელ(ებ)ს განუმარტოს რომ, ვცხოვრობთ კონკურენტუნარიან გარემოში, სადაც
შრომის

ბაზრის

მოთხოვნები

ხშირად

იცვლება,

შესაბამისად

უნდა

გავითვალისწინოთ ბაზარზე არსებული ვითარება.
დღეს, სამსახურის ძებნის ყველაზე გავრცელებული საშუალება, როგორც
საქართველოში ასევე, საზღვარგარეთ, არის ინტერნეტი. კერძოდ, დასაქმების
საიტები, სადაც რეგულარულად ქვეყნდება განცხადებები კომპანიაში არსებული
ვაკანსიების შესახებ. კომუნიკაციის გამარტივებასა და ინტერნეტის განვითარებასთან
ერთად ხალხს თითქოს უნდა გაადვილებოდა სამუშაოს პოვნა, მაგრამ უმუშევრობა
კვლავ მწვავე პრობლემად რჩება.
ყოველ გამოცხადებულ ვაკანსიაზე უამრავი აპლიკანტი აგზავნის CV-ს და
ვინაიდან სამუშაოს მაძიებელთა რიცხვი

და რეკრუტერების1 დაკავებულობის

ხარისხი (ზოგჯერ რეკრუტერების პროფესიონალიზმის არასაკმარისი დონის გამოც)
საკმაოდ მაღალია, ბევრი პასუხსაც კი ვერ იღებს, სამსახურზე რომ

აღარაფერი

ვთქვათ, რაც იწვევს სამუშაოს მაძიებლის უნდობლობას, როგორც დამსაქმებლის
ასევე, ზოგადად სახელმწიფოს მიმართ.
სამუშაოს

მაძიებლის

კონსულტანტმა

პრობლემების

გაცნობისა

და

ანალიზის

შემდეგ

უნდა შესთავაზოს პრობლემის გადაჭრის ადეკავატური გზა.

მაგალითად:
1

რეკრუიტერი – ადამიანი რომელიც დაქირავებულია გარკვეული კომპანიის მიერ ახალი კადრების შესარჩევად.

კადრების შერჩევის აგენტი

6



დაუკავშირდნენ ნაცნობებს, რომელთაც შესაძლებელია ჰქონდეთ ინფორმაცია
ვაკანსიების შესახებ;



გაეცნონ დასაქმების საიტებზე არსებულ ვაკანსიებს;



ვაკანსიების შესახებ ინფორმაციის მოსაპოვებლად გამოიყენონ სატელეფონო
კომუნიკაცია ნაცნობ - მეგობრებთან, პირადი კავშირები, შეხვედრები და ა.შ;

კონსულტანტი უნდა აცნობიერებდეს, რომ არსებობს სხვა ტიპის პრობლემებიც.
მაგ. ბევრს ერიდება უმუშევრობის აღიარება და ნაცვლად იმისა, რომ მიმართოს
ნაცნობ-მეგობრებს, ისინი უარს ამბობენ ამ ხერხის გამოყენებაზე, რაც უდაოდ
ამცირებს მათი დასაქმების შესაძლებლობას.
კონსულტირების პროცესში კარგი იქნება, თუ კონსულტანტი თავად სამუშაოს
მაძიებელს ჰკითხავს, თუ რას ფიქრობს, კიდევ რა გამოსავალი შეიძლება არსებობდეს
ან სთხოვოს სხვა, დამატებითი პრობლემების დასახელება. აღნიშნული კითხვები
კონსულტანტს საშუალებას მისცემს, გაარკვიოს სამუშაოს მაძიებლის განწყობა
საკითხის მიმართ.

კონსულტანტის რჩევები სამუშაოს მაძიებლისათვის:


მისალმებისთანავე ნუ ეტყვიან ადამიანს, ,,სამუშაოს ვეძებ’’, უბრალოდ,

მოხერხებულად, ხუმრობით ჩაურთონ საუბარში, რომ აღარ მუშაობენ.


ძალიან ძნელია უმუშევრობის დროს კარგ ხასიათზე ყოფნა, მაგრამ წუწუნის

ნაცვლად ისაუბრონ საკუთარ უნარებსა და უპირატესობებზე.


გადაათვალიერონ დასაქმების საიტები.

რამდენად უიმედოდაც არ უნდა

ეჩვენებოდეთ, სამუშაოს პოვნა დასაქმების საიტებით, მათი მეშვეობით ქვეყნდება
ვაკანსიათა ყველაზე სრული ჩამონათვალი. საქართველოში რამდენიმე დასაქმების
საიტი არსებობს - ყოველდღიურად გადაათვალიერონ ისინი. ბევრს ჰგონია, რომ
ყველგან ერთი და იგივე ვაკანსიები ქვეყნდება. ხშირ შემთხვევაში ასეც არის. მაგრამ
ზოგჯერ, მხოლოდ რომელიმე ერთ ვებ-გვერდს აქვს ექსკლუზიური უფლება,
გამოაქვეყნოს კონკრეტული კომპანიის ვაკანსიები. შესაბამისად, გადაათვალიერონ
ყველა დასაქმების საიტი.


სახელმწიფოს მიერ შექმნილ ელექტრონულ სისტემაში (worknet.gov.ge),

სრულყოფილი
საშუალება

და

პასუხისმგებლობით

ეძლევათ

თვალყური

შევსებული

ადევნონ

პროფილის

სისტემის

მიერ

შემთხვევაში,

შემოთავაზებულ

ვაკანსიებს და გააკეთონ არჩევანი. სისტემაში რეგისტრაციის დროს ყურადღებით
შეავსონ ისეთი ველები, როგორიცაა კომპეტენცია, დასაქმების სასურველი პირობები,
უნარები (ენები, კომპიუტერული პროგრამები უნარ-ჩვევები). ის ველები, რომლებიც
მათ უპირატესობაზე მიუთითებს. მაგ., მართვის მოწმობა, პროფესიული ზრდის
სურვილი. თვალყური ადევნონ რეგიტრაციის დროს მითითებულ ტელეფონის
ნომერსა და ელ.ფოსტაზე შემოსულ შეტყობინებებს. პერიოდულად მიაკითხონ
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სოციალური მომსახურების სააგენტოს ცენტრალურ აპარატს ან ტერიტორიულ
ერთეულებს სიახლეების გაგების მიზნით.


ნუ შემოიფარგლებიან მხოლოდ გამოცხადებული ვაკანსიებით. დაუთმონ დრო

კომპანიების კვლევას. ესტუმრონ მათ ვებ-გვერდს, სადაც შეიძლება საინტერესო
გრაფა ,,ვაკანსიებს‘‘ წააწყდნენ. დაუკავშირდნენ კომპანიას (საკონტაქტო ინფორმაცია
როგორც წესი მითითებულია) და ჰკითხონ, რამე ვაკანსია თუ აქვთ გამოცხადებული.
შეიძლება, რაიმე საინტერესოც კი აღმოჩნდეს მათთვის.


სხვადასხვა

საინფორმაციო

რეგიონ/რაიონში

მიმდინარე

საშუალებებით,

ეკონომიკურ

თვალყური

პროცესებს,

ადევნონ

ახალი

მათ

კომპანიების

დაფუძნებას, ინვესტიციებს, ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.


პერიოდულად გადახედონ საკუთარ მიზნებსა და სტრატეგიას.



კარგი იქნება, თუ მხოლოდ ერთი მიმართულებით არ მოძებნიან სამსახურს.

გააგზავნონ CV მხოლოდ ისეთ პოზიციებზე, რომელთათვისაც შესაბამისნი არიან.


ეცადონ, გაიარონ ტრენინგები, პროფესიული კურსები, რაც რეზიუმესაც

გაამდიდრებს და წარმატების შესაძლებლობასაც გაზრდის.


იაქტიურონ სოციალურ ქსელებში. მიაქციონ ყურადღება საკუთარ პროფილს.

კონსულტაციის თემა: „თვითშეფასება“
სამუშაოს

ძიება

დამოკიდებულებაა

იწყება

საკუთარი

თვითშეფასებით.

თვითშეფასება

შესაძლებლობებისადმი,

საკუთარი

-

ადამიანის
პიროვნული

თვისებებისა და/ან გარეგნობისადმი. თვითშეფასება შეიძლება იყოს ადეკვატური,
როდესაც

ადამიანის

აზრი

საკუთარ

თავზე

სინამდვილეს

შეესაბამება

და

არაადეკვატური, როდესაც პიროვნება არაობიექტურად აფასებს საკუთარ თავს, როცა
მისი წარმოდგენა საკუთარ თავზე მინიმალურ თანხვედრაშია სხვების აზრთან.
თავის მხრივ, არაადეკვატური თვითშეფასება შეიძლება იყოს მაღალი ან დაბალი.
ერთიც და მეორეც შემაწუხებელი და საზიანოა, ადამიანს ურთულებს ცხოვრებას და
აბრკოლებს პიროვნების განვითარებას.
კონსულტანტმა

ყურადღება

უნდა

გაამახვილოს

თვითშეფასების

მნიშვნელობაზე. მაგალითად:


საკუთარი შესაძლებლობების ცოდნა საშუალებას აძლევს სამუშაოს მაძიებელს

განსაზღვროს სად, რომელ სფეროში შეუძლია მიაღწიოს წარმატებას;


საშუალება ეძლევათ შეაფასონ საკუთარი ადგილი საზოგადოებაში - სხვა

ადამანებს შორის, რაც გარკვვეულწილად მიანიშნებს სამუშაოს მაძიებელს - სად
გადის მისი შესაძლებლობების ზღვარი;
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კონკრეტულ ვაკანსიაზე სამუშაოს მაძიებლის კანდიდატურის წარდგენამდე,

კონსულტანტმა უნდა განსაზღვროს რამდენად აკმაყოფილებს ეს ადამიანი ვაკანსიის
მოთხოვნებს, რათა თავიდან ააცილოს მას ფუჭი მოლოდინები და იმედგაცრუება.


ამადროულად, სამუშაოს მაძიებელს შესაძლებლობა ეძლევა დაფიქრდეს რა

სჭირდება დამატებით (პროფესიული სწავლება, ტრენინგი, სტაჟირება, იმიჯის
შეცვლა), რათა გაზარდოს კონკურენტუნარიანობა შრომის ბაზარზე.
კონსულტირების

დროს

სამუშაოს

მაძიებლებს

კონსულტანტი

აწვდის

ინფორმაციას თვითშეფასების ვარიანტების შესახებ: თვითშეფასება შეიძლება იყოს მაღალი, ადეკვატური და დაბალი. რა თქმა უნდა, ოქროს შუალედი (ადეკვატური
თვითშეფასება) საუკეთესოა. როდესაც ადამიანს ადეკვატური თვითშეფასება აქვს,
რეალურად აფასებს არა მარტო საკუთარ შესაძლებლობებს, არამედ გარემოსაც.
კონსულტირების

პროცესში,

თვითშეფასების

ვარიანტების

განხილვისას,

მნიშვნელოვანია მოხდეს მსმენელთა ჩართულობა. სასურველია, დაისვას კითხვები:


რატომ არის მაღალი თვითშეფასება არც თუ სახარბიელო? თუ ადამიანს

მაღალი თვითშეფასება აქვს, მოსწონს საკუთარი თავი, კმაყოფილია საკუთარი
ქმედებებით, რისი მანიშნებელი შეიძლება იყოს ეს და რა პრობლემებს შეიძლებაა
წააწყდეს იგი? (ეს გარკვეულწილად ნიშნავს, რომ მას არ აქვს განვითარების
მოთხოვნილება, ვინაიდან თვლის, რომ ყველაფერი იცის. იგი მოკლებულია
ობიექტურობას, რაც განაპირობებს საზოგადოების მხირდან მისი მიმღებლობის
გართულებას);


რა ხდება დაბალი თვითშეფასების დროს? (ესეთი ადამიანები ტრაგიკულად

განიცდიან ყველა მარცხს. ფიქრობენ, რომ ცხოვრებაში არაფერი გამოუვიდათ და რაც
ხდება,

მხოლოდ

თვითშეფასება

და

იყოს

მხოლოდ
ხელის

მათი

ბრალია).

შემშლელი

რატომ

ფაქტორი

შეიძლება

სამუშაოს

დაბალი

მოძიებისას?

(დამსაქმებლისათვის ეს ნიშნავს, რომ კანდიდატს, შესაძლებლობის მიუხედავად, არ
აქვს განვითარების იმედი);


დაბალი და მაღალი თვითშეფასების მქონე ადამიანების შორის არის

გარკვეული

მსგავსება:

კერძოდ,

არც

ერთ

მათგანს

არ

აქვს

განვითარების

მოთხოვნილება. თუმცა პირველს იმის გამო, რომ თვლის არაფერი გამოუვა, ხოლო
მაღალი თვითშეფასების შემთხვევაში – ყველაფერი იცის. ორივე შემთხვევაში
გაძნელებულია სოციალური ადაპტაცია. წარუმატებლობის შემთხვევაში დაბალი
თვითშეფასების მქონე ადამიანები საკუთარ თავს აბრალებენ ყველაფერს, ხოლო
მეორე შემთხვევაში - სხვებს;
კონსულტირებისას

აუცილებელია

მსმენელებს

აეხსნათ

თვითშეფასების

კონცეფცია, რომელიც გულისხმობს შინაგანი ფაქტორების - საკუთარი ძლიერი და
სუსტი მხარეების და გარეგანი ფაქტორების - შესაძლებლობებისა და საფრთხეების
შეფასებას.

თვითშეფასების

პროცესი

იწყება

იდენტიფიცირებით და შეფასებით.
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ძლიერი

და

სუსტი

მხარეების

იმისათვის რომ, მსმენელმა გაიგოს, რა არის ძლიერი მხარე, შეეცადეთ აუხსნათ, რომ
შრომის ბაზარზე სადაც არსებობს კონკურენცია, ის წარმოადგენს პროდუქტს
(სამუშაო

ძალა),

რომლის

რეალიზაციაც

დამოკიდებულია

მომხმარებლის

(დამსაქმებლის) მოთხოვნილებაზე.
განვიხილოთ პროდუქტის (სამუშაო ძალის) რომელი მახასიათებლები შეიძლება
მივიჩნიოთ ძლიერ მხარეებად:
ძლიერი მხარეებია: განათლება, პროფესიონალიზმი, სამუშაო გამოცდილება და ამ
გამოცდილებით

მიღებული

კომპიუტერული

კვალიფიკაცია,

უნარები,

ზოგადი

უნარ-ჩვევები

კომუნიკაბელურობა,

(ენები,

თანამშრომლობა,

ტოლერანტულობა, კეთილსინდისიერება, ერთგულება, შედეგზე ორიენტირება,
გადაწყვეტილებების მიღება, სოციალური კავშირების გამოყენება, ხელმძღვანელობა,
დარწმუნება-გავლენის მოხდენა, ანალიზი და დაგეგმვა, მითითებების ზუსტად
შესრულება, სწავლისა და განვითარების სურვილი, სტრესის მიმართ გამძლეობა,
კარგი ადაპტაცია. (აღნიშნული უნარების განმარტებები მოცემულია worknet.gov.geზე).
ძლიერი მხარეების იდენტიფიცირებისათვის შესაძლებელია გამოიყენოთ კითხვები:


რა არის მათი უპირატესობა? (განათლება, სოციალური კავშირები, უნარები)



რისი

გაკეთება

შეუძლიათ

სხვებზე

კარგად?

(აზრის

გადმოცემა,

მოლაპარაკებების წარმოება, დავალებების შესრულება)


როგორ ამყარებენ ურთიერთობებს სხვებთან? (მარტივად, სუბორდინაციის

დაცვით)


ხასიათის რომელი თვისება მოსწონთ საკუთარ თავში ყველაზე მეტად?

(პასუხისმგებლობა, ერთგულება, არაკონფლიქტურობა)


მათ მიერ განხორციელებული საქმიანობებიდან, რითი იამაყებდნენ ყველაზე

მეტად?


რა იციან (ეხერხებათ) ყველაზე კარგად? (ცხობა, მევენახეობა, ხელობა....)



რა გამოცდილება აქვთ? (სამუშაო გამოცდილება)



როგორ იქცევიან უცხო გარემოში? (ადეკვატურად, როგორც საზოგადოების

წევრი)


როგორ იქცევიან გამოუვალ/სტრესულ სიტუაციებში? (აანალიზებს სიტუაციას,

ეძებს გამოსავალს)
ასევე, მნიშვნელოვანია პიროვნებამ
რომელთაც

ენდობა,

რომელთაც

უსმენს

არიან
და

ყურადღება მიაქციოს იმ ადამიანების აზრს,

კომპეტენტურნი,

იღებს

კრიტიკას

მნიშვნელოვანია მისთვის.
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და

სამართლიანნი,
ბოლოს,

ობიექტურნი,

რომელთა

აზრიც

სუსტი მხარეები: ეს არის შემაფერხებელი და ხელისშემშლელი ფაქტორები,
რომელთა იდენტიფიცირებაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია მიზნების დასახვის და
სამუშაოს მოძიების პროცესის სწორად წარმართვისათვის.
სუსტი

მხარეებია:

სამუშაო

არაკომუნიკაბელურობა,

გამოცდილების

ფეთქებადი

არქონა,

განათლების

არქონა,

დროის

არასწორად

მართვა,

ხასიათი,

უპასუხისმგებლობა, არაორგანიზებულობა, არაპუნქტუალურობა და ა.შ.
სუსტი მხარეების იდნეტიფიცირებისათვის შესაძლებელია გამოყენოთ კითხვები:


როგორ საქმეს გაურბიან ყველაზე მეტად, რადგან არ არიან თავდაჯერებული,

რომ მის გაკეთებას შეძლებენ?


რას ფიქრობენ მათ ირგვლივ მყოფი ადამიანები მათ სისუტეებზე?



სრულად

არიან

დარწმუნებული

საკუთარ

პროფესიონალიზმსა

და

განათლებაში?


რა არის მათი ნეგატიური ქცევები სამსახურთან მიმართებაში? (დაგვიანება,

გაცდენა, კონფლიქტები, დავალებების დაგვიანებით შესრულება)


აქვთ ახალი ურთიერთობების დამყარების შიში ?



აქვთ სამუშაო გამოცდილება?



რაიმე განსაკუთრებული

თვისებები ხომ არ ახასიათებთ, რაც თავიანთ

სფეროში უკან დასწევდათ? მაგალითად: უწევთ ხშირად ხალხში გამოსვლა, მაგრამ
აქვთ აუდიტორიასთან ურთიერთობის პრობლემები.
ადამიანმა საკუთარ თავს არ უნდა მოსთხოვოს იმაზე მეტი ვიდრე შეუძლია. უნდა
განსაჯოს და განსაზღვროს, რისი მიღწევის შესაძლებლობა აქვს. არ დაუშვას, რომ
მიზნები სხვებმა დაუსახონ. დაფიქრდეს საკუთარი მიზნების საფუძვლიანობასა და
მათი

მიღწევის

შესაძლებლობებზე.

მკვეთრად

გამიჯნოს

საკუთარი

აზრები

სხვებისგან პასიურად მიღებული შთაბეჭდილება/აზრებისაგან.
შესაძლებლობებში მოიაზრება პიროვნების გარშემო ყველა ის ფაქტორი, რამაც
შეიძლება ხელი შეუწყოს მისი დასაქმების შანსების გაზრდას. მაგ. მეგობრებისა და
ნაცნობების წრე, მისი პროფესიის, ცოდნისა და გამოცდილების შესაფერისი
ეკონომიკური სფეროს განვითარება, კონკურენტების სისუტეები, არსებობს თუ არა
პროფესიული ზრდის საშუალება (მოკლევადიანი კურსები, ტრენინგები), არსებობს
თუ არა ინფორმაციის მიღებისა და კომუნიკაციის საშუალებები.
შესაძლებლობების იდენტიფიცირებისათვის სასურველია გამოიყენოთ კითხვები:


ვითარდება

თუ

არა

მათი

პროფესიის

(ცოდნისა

და

გამოცდილების)

შესაფერისი სფერო?


აქვთ თუ არა საშუალება დაეუფლონ ახალ ტექნოლოგიებს თავიანთ სფეროში?



აქვთ თუ არა საშუალება მოიძიონ ინფორმაცია?



აქვთ თუ არა საშუალება მიიღონ დამატებითი განათლება?
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რამდენად

ხელმისაწვდომია

მათი

კონკურენტებისთვის

ახალი

ინფორმაციების მოძიება და განათლება?


აქვთ თუ არა საშუალება გაიარონ სტაჟირება ან სამუშაო ადგილზე სწავლება?



შეუძლიათ თუ არა ადამიანებისაგან მიიღონ დახმარება?



შეუძლიათ თუ არა უცხო ადამიანს ინტერნეტის მეშვეობით თხოვონ
დახმარება?



რამდენად შეუძლიათ მოერგოთ უკვე არსებულ შრომის ბაზარს?
საფრთხეების შეფასება პიროვნებას ეხმარება, სრულად განსაზღვროს ის

შემაფერხებელი ფაქტორები, რომელმაც, მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო,
შეიძლება გავლენა მოახდინოს მისი მიზნების მიღწევაზე. ამავდროულად, მას
ეძლევა საშუალება, წინასწარ განსაზღვროს მოსალოდნელი რისკები და თავიდან
აიცილოს, ან დაგეგმოს მათი გადაჭრის გზები.
მოსალოდნელი

საფრთხეებია:

კონკრეტულ

ეკონომიკურ

სფეროში

სპეციალისტებზე მოთხოვნილების მკვეთრი დაცემა, ახალ ტექნოლოგიებსა და
მეთოდოლოგიებზე

გადასვლა,

ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობის

შეზღუდვა,

შრომის ბაზრის მოთხოვნების მუდმივი ცვლილება - არაადეკვატური მოთხოვნების
გაჩენა.
საფრთხეების იდენტიფიცირებისათვის შესაძლებელია გამოიყენოთ კითხვები:


რა წინააღმდეგობებს აწყდებიან დღეს?



იგივე წინააღმდეგობას აწყდებიან მათი კონკურენტები?



რამდენად ხშირად იცვლება მათ სფეროში შრომის ბაზრის მოთხოვნები?



მათ სფეროში რამდენად ხშირად ჩნდება ახალი ტექნოლოგიები და/ან
მეთოდოლოგიები?



რეალისტურია თუ არა ინფორმაცია?



უქმნის თუ არა საფრთხეს მათ წინსვლას მათივე სისუსტეები?
თვითშეფასების

ანალიზი

საშუალებას

აძლევს

ადამინს

ადეკვატურად

შეაფასოს საკუთარი შესაძლებლობები და საკუთარ ადგილი შრომის ბაზარზე.
თანამშრომელმა/კონსულტანტმა
მნიშვნელოვან

საკითხებზეც.

ყურადღება

მაგალითად,

უნდა

მაძიებელმა

გაამახვილოს
უნდა

იცოდეს,

სხვა
რომ

თვითშეფასებისას არასდროს თქვას საკუთარ თავზე მხოლოდ ცუდი ან მხოლოდ
კარგი. წარმატებას მხოლოდ იღბალს ნუ მიაწერს, ხოლო წარუმატებლობას მხოლოდ
საკუთარ თავს, ან სხვას. როგორც წარმატების, ასევე წარუმატებლობის შემთხვევაში
სასურველია,

გაკეთდეს

მიზეზების

ანალიზი.

წარმატებების

მომტან

კომპონენტებზე

და

ყურადღება

გაძლიერდეს

წარუმატებლობის მიზეზების განხილვისას დადგინდეს
როგორ და რამდენად შეიძლება მათი აღმოფხვრა.
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გამახვილდეს
ისინი,

ხოლო

და მოიძებნოს გზები,

თუ მიხვდით, რომ ადამიანი გადაჭარბებულად აფასებს საკუთარ შესაძლებლობებს,
კორექტულად

მიახვედრეთ,

რომ

საჭიროა

ცვლილებების

შეტანა

ქცევაში.

ობიექტურად შეაფასებინეთ საკუთარი შესაძლებლობები. თვითშეფასების თემაზე
კონსულტაცია, მხოლოდ რჩევის მიცემა არ არის. კონსულტირება ნიშნავს, ადამიანს
აუხსნათ, რომ კონსულტაციაში გაერთიანებულია ცოდნა და პრაქტიკა, რომელიც
მიღებული გაქვთ გარკვეული დროის მანძილზე. ხაზი გაუსვით, რომ არსებობს მათი
დახმარების

შესაძლებლობა

და

საკუთარი

შესაძლებლობების

მაქსიმალურად

გამოყენების შემთხვევაში დასაქმების შანსი იზრდება. თუმცა ხაზგასმა უნდა
მოხდეს, რომ შეფასება უნდა იყოს ობიექტური და ადეკვატური.
თანამშრომლის/კონსულტანტის

მიზანია,

პრაქტიკული

მაგალითების

გამოყენებით, მიახვედროს სამუშაოს მაძიებელი, რისი მიღწევის უნარი გააჩნია
თავისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე.
მნიშვნელოვანია,

მაქსიმალურად პოზიტიურად შეძლოთ ამ ინფორმაციის

მიწოდება. არ გამოიწვიოთ მათი გაღიზიანება.
არასდროს ეკამათოთ. დიდ
შრომასთან ერთად, ეს ყველაფერი დიდ პასუხისმგებლობასაც უკავშირდება,
ვინაიდან თქვენს რჩევებზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ამ ადამიანების
შემდგომი
გადაწყვეტილებები.
განსაკუთრებით
ხაზგასასმელია,
თანამშრომელის/კონსულტანტის

მიერ

კონფიდენციალურობის

დაცვის

ვალდებულება.

კონსულტირების თემა CV
კარგი CV არის მარტივი, თუმცა პროფესიონალურ დონეზე შესრულებული,
დეტალური, მაგრამ არა მრავალგვერდიანი. დაუშვებელია შეცდომების არსებობა
რეზიუმეში. CV სამუშაოს მაძიებლის სავიზიტო ბარათია და კარგად მომზადებული
რეზიუმე დიდ დახმარებას უწევს მას, უხსნის კარს დამსაქმებელთან შესახვედრად
და ზრდის სამუშაოს მოპოვების შესაძლებლობას. CV-ის შექმნაზე გაწეული შრომა
უმეტესად დაფასებული იქნება.
CV-ს

ავტორმა

ვაკანსიისათვის“,

არ

რადგან

უნდა
ეს

გამოიყენოს
აღიქმება

მიდგომა

„ერთი

სამსახურისადმი

CV

ყველა

არასერიოზულ

დამოკიდებულებად. CV უნდა დაიწეროს იმ კონკრეტული ორგანიზაციისა და
პოზიციის შესაბამისობაში, რომელზეც განაცხადის გაკეთებასაც აპირებს სამუშაოს
მაძიებელი.
ზოგადად, სტანდარტული ფორმატის რეზიუმეში, იწერება შემდეგი მონაცემები
ქრონოლოგიურად:
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პერსონალური ინფორმაცია



სამუშაო გამოცდილება / განათლება



უცხო ენები



კომპიუტერული პროგრამები



დამატებითი ინფორმაცია

პერსონალური ინფორმაცია მოიცავს: სახელს, გვარს, საკონტაქტო მონაცემებს. იმ
შემთხვევაში, თუ კონკრეტულ ვაკანსიაზე შეზღუდულია ასაკი, უნდა მიეთითოს
დაბადების წელი.
ხშირად ისმება კითხვა: CV- ში პირველი სამუშაო გამოცდილება დაიწეროს თუ
განათლება? სასურველია, პირველ რიგში დავწეროთ სამუშაო გამოცდილება
(ქრონოლოგიურად , ბოლო სამუშაო ადგილიდან, პირველ სამუშაო ადგილამდე),
ვინაიდან დამსაქმებელს აინტერესებს ბოლო ორ წლიანი აქტივობა და ამის შემდგომ
დავწეროთ განათლებაზე. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთი ვაკანსიის
შემთხვევაში დამსაქმებელი ყურადღებას ამახვილებს სპეციფიურ განათლებაზე,
ამდენად ვაკანსიის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, თუ დამსაქმებლის ყურადღება
გამახვილებულია განათლებაზე პირველ ადგილას იწერება განათლება (ვაკანსიის
შესაბამისი) და შემდეგ სამუშაო გამოცდილება, ან პირიქით, თუ ყურადღებას
ამახვილებს

სამუშაო

გამოცდილებაზე

პირველ

ადგილზე

იწერება

სამუშაო

გამოცდილება (ვაკანსიის მოთხოვნის შესაბამისი)
უცხო ენები: ეს მონაცემი სტანდარტულად იწერება ყველა CV-ში, ისევე
როგორც კომპიუტერული პროგრამები.
რაც

შეეხება

გამომდინარე

დამატებით

დამსაქმებელი

მოთხოვნებს,
ითხოვს

მაგ:

თუ

კონკრეტული

დიპლომის

ასლს,

ვაკანსიიდან
ან

რაიმე

ტრენინგების/კურსების დამადასტურებელ სერთიფიკატს ეს მონაცემები CV -ში
ჩავწეროთ.
ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, რომ ჩამონათვალი იყოს ქრონოლოგიურად
დალაგებული და პირველ რიგში უნდა იყოს მითითებული უახლესი ინფორმაცია,
ხოლო

შემდგომ

სხვა

დანარჩენი

(უმჯობესია

ვაკანსიის

მოთხოვნებიდან

გამომდინარე, ზედმეტი ინფორმაცია დამსაქმებელს აღიზიანებს).
იმ შემთხვევაში, თუ ერთი და იმავე კომპანიამ ორი სხვადასხვა ვაკანსია
გამოაცხადა, სამუშაოს მაძიებელმა ორივე ვაკანსიაზე არ უნდა გაგზავნოს CV.
ვინაიდან შეიძლება ერთი ადამიანი ფილტრავდეს შემოსულ რეზიუმეებს და ის
ჩათვლის, რომ აპლიკანტი კონკრეტული სამუშაოთი კი არ არის დაინტერესებული,
არამედ უბრალოდ მუშაობა უნდა და არა აქვს მნიშვნელობა, სად რომელ პოზიციაზე,
რაც იმის დასტურად იქნება მიჩნეული, რომ ადამიანი ვერ აცნობიერებს, არ იცის
საკუთარი შესაძლებლობები. ასეთი პირველადი შთაბეჭიდილება კი სახარბიელო
ნამდვილად არაა. ასე რომ, სამუშაოს მაძიებელმა კარგად უნდა წაიკითხოს სამუშაო
აღწერილობა, განსაზღვროს, რომელი პოზიციაა მისთვის უფრო სასურველი და
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რომელს შეესაბამება მისი მონაცემები, გამოცდილება და განათლება; შეისწავლოს
კომპანია, მისი კულტურა
ანალიზი

და

მხოლოდ

შიდა ურთიერთობების თავისებურებები, გააკეთოს
ამის

შემდეგ

მიიღოს

გადაწყვეტილება

რამდენად

მიზანშეწონილია მისი რეზიუმეს გაგზავნა გამოცხადებულ ვაკანსიაზე.
მოკლედ რომ ვთქვათ, CV-ის შემდგენელი (სამუშაოს მაძიებელი) უნდა
ეცადოს,რომ CV იყოს სადა, ინფორმაციული, ადვილად აღსაქმელი და აკადემიური.
არ გამოიყენოს ჭრელა-ჭრულა ფერები, ასეთ CV-ს სერიოზულად არ აღიქვამენ. არადა,
როგორც აღვნიშნეთ, პირველი შთაბეჭდილება ძალიან მნიშვნელოვანია და ხშირ
შემთხვევაში გადამწყვეტიც. შეეცადოს ხაზი გაუსვას იმას, თუ რითია მისი
კანდიდატურა განსხვავებული სხვებისგან, წარმოაჩინოს სამუშაო გამოცდილება, თუ
პიროვნული თვისებები, განათლება, აჩვენოს დამსაქმებელს, რომ ის არის სწორედ ის
კანდიდატი, რომელთანაც ღირს შეხვედრა და უფრო ახლოს გაცნობა. სამუშაოს
მაძიებელს CV-ის შედგენისას

უნდა ახსოვდეს, რომ ყველა სეგმენტს თავისი

სათაური სჭირდება და ამის გარეშე რეზიუმე მოუწესრიგებლად გამოიყურება.
სამუშაოს მაძიებელს უნდა ესმოდეს, რომ CV-ს სჭირდება მუდმივად განახლება.
კარგად დაწერილი, ეფექტური CV გადამწყვეტია სამუშაოს ძებნისას. გამოცხადებულ
ვაკანსიაზე დაუყოვნებლივ უნდა გაიგზავნოს CV. ასევე, შესაძლებელია რეზიუმე
მაშინაც გაიგზავნოს, როდესაც არ ეძებენ სამსახურს, მაგრამ ჩნდება შესაძლებლობა
ახალი, საინტერესო ან პერსპექტიული

სამუშაოს მოძიებისა. ამდენად, უპრიანია

სამუშაოს მაძიებელს მუდამ ჰქონდეს განახლებული

CV.

სასურველია სამუშაოს

მაძიებელმა, სამსახურებრივი ყოველი ცვლილების შემდეგ გადახედოს საკუთარ CV-ს
და შეავსოს ახალი ინფორმაციით.
დასაშვებია და დასაქმების შესაძლებლობებს ზრდის, თუ CV-ს ელ. ფოსტით
გაგზავნის ნაცვლად, პირადად მიიტანენ კომპანიაში. თითქმის წარმოუდგენელია,
რომ კადრების შერჩევის სპეციალისტი სათითაოდ ამოიღებს და გადაარჩევს
ელ.ფოსტაზე მიღებულ ასობით აპლიკაციას. კომპანიაში მისვლით კი სამუშაოს
მაძიებელს იმის იმედი მაინც ეძლევა, რომ საჭირო ადგილზე მოხვდება მისი CV და
ასობით ელექტრონულ აპლიკაციაში არ დაიკარგება.

კონსულტირების თემა: „სამოტივაციო წერილი“
კონკურსანტების გასაფილტრად, სხვადასხვა მეთოდებთან ერთად, როგორც
წესი, გამოიყენება სამოტივაციო წერილი, რომელსაც დღითიდღე უფრო ბევრი
დამსაქმებელი ითხოვს სხვადასხვა ვაკანსიებზე. სამუშაოს მაძიებლებს უნდა
განემარტოთ, რომ არც თუ ისე რთულია სამოტივაციო წერილის შედგენა, უბრალოდ
მისი დაწერისას უნდა გავითვალისწინონ შემდეგი რჩევები:
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სამოტივაციო წერილის დასაწყისში უნდა დაისვას თარიღი, თარიღის მითითების
შემდეგ, საჭიროა მითითებულ იქნას ავტორის სახელი, გვარი და მისამართი.
აუცილებლად მიუთითონ იმ ადამიანის სახელი და მისამართი, ვის სახელზეც
გზავნიან სამოტიავაციო წერილს (თუ კი არ იციან, კონკრეტულად ვინ წაიკითხავს
სამოტივაციო

წერილს,

შეუძლიათ

ქალბატონო“).

შემდეგი

საფეხური

მონახონ

გამოსავალი,

მისალმებას

მაგ.

გულისხმობს.

„ბატონო

და

შესაძლებელია

დაიწეროს მაგ.: „მოგესალმებით“ ან მარტივად „გამარჯობა“. ამის შემდეგ საქმე უკვე
თვითონ წერილს ეხება. როგორც წესი, იგი სამი აბზაცისგან შედგება.
პირველ აბზაცში ხდება საკუთარი თავის წარდგენა და დაზუსტება, თუ
რომელ თანამდებობაზე შეაქვს განაცხადი. ავტორს, არ უნდა დაავიწყდეს იმის
მითითება, თუ საიდან მიიღო ინფორმაცია აღნიშნული ვაკანსიის შესახებ. კარგი
იქნება, თუ წერილის დაწერამდე პატარა მოკვლევა ექნება ჩატარებული კომპანიაზე
და შედეგი აისახება წერილში.
მეორე აბზაცი - აქ ავტორმა საუკეთესოდ უნდა წარადგინოს თავის
შესაძლებლობები. აუცილებელია ასახოს მიღწევები და ის თვისებები, რომლებიც,
ავტორის აზრით მას, სხვა აპლიკანტებისგან გამოარჩევს. კარგი იქნება, თუ ძლიერი
მხარეების მოკლე, მაგრამ მნიშვნელოვანი ჩამონათვალიც იქნება.
მესამე აბზაცი - უნდა დაიწეროს, თუ რა სურს ავტორს, მოხდეს მას შემდეგ,
რაც მის წერილს წაიკითხავენ (მოლოდინები) და აუცილებლად უნდა გადაუხადოს
დამსაქმებელს მადლობა წერილის გაცნობაზე დახარჯული დროისათვის.
და

ბოლოს

-

დამშვიდობება.

შესაძლებელია

მარტივად

დაიწეროს:

„პატივისცემით“, ხელმოწერა და სასურველია, ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
სამოტივაციო წერილის დაწერა არც ისე რთულია, თუ ავტორი ორ ძირითად პირობას
გაითვალისწიებს:
1. სამოტივაციო წერილი არ უნდა იყოს ერთ გვერდზე მეტი;
2. არ უნდა შეიქმნას სამოტივაციო წერილის შაბლონი - კონკრეტული ვაკანსიისთვის
უნდა დაიწეროს ახალი სამოტივაციო წერილი;

კონსულტირების თემა: „გასაუბრება“
ამ თემაზე კონსულტირებისას თანამშრომელმა/კონსულტანტმა ყურადღება
რამდენიმე მიმართულებით უნდა გაამახვილოს.
მზადება: რა უნდა იცოდეს სამუშაოს მაძიებელმა გასაუბრებაზე გასვლის წინ?


აჯობებს გასაუბრებაზე მივიდეს ადრე, ვიდრე დააგვიანოს.



თუ აგვიანდება, აუცილებლად დარეკოს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერზე,
აუხსნას სიტუაცია და გაარკვიოს, შესაძლებელია თუ არა, იმავე დღეს
მოგვიანებით მისვლა, ან გასაუბრების გადატანა სხვა დღისთვის.
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თუ გადაიფიქრა გასაუბრებაზე წასვლა, უმჯობესია, ამის შესახებ შეატყობინოს
საკონტაქტო პირს.



აუცილებელია, მოიძიოს ინფორმაცია იმ კომპანიის შესახებ (თუ, ეს რეზიუმეს
მომზადებისას არ იყო მოპოვებული), რომელშიც აპირებს გასაუბრებაზე
წასვლას

სოციალური

ქსელის

მეშვეობით,

ან

თუნდაც

ამ

კომპანიის

თანამშრომლის მეშვეობით. მაგალითად, ისეთი ინფორმაცია როგორიცაა:
ხელმძღვანელობის დამოკიდებულება თანამშრომელთა მიმართ, მუშაობის
გრაფიკი,

სტილი,

მეთოდები,

სავარაუდო

(კონფიდენციალურობის მიუხედავად

ხელფასის

ოდენობა

არის ალბათობა, რომ მისი გაგება

შეძლოს). დეტალურად კიდევ ერთხელ გაეცნოს გამოცხადებული ვაკანსიის
მოთხოვნებს: მოთხოვნილი განათლების მინიმალური დონე, პროფესია, ასაკი,
სამართლებრივი აქტების ცოდნა, კომპიუტერული პროგრამები, დამატებითი
ინფორმაცია, აუცილებელი უნარები, ძირითადი მოვალეობები, გრაფიკი,
უნარ-ჩვევები, ხელფასის საშუალო ოდენობა და სხვა.
მნიშვნელოვანია, აპლიკანტმა გასაუბრებაზე გასვლის წინ ობიექტურად და
რეალურად შეაფასოს საკუთარი უნარები და შესაძლებლობები. ეს შეფასება არ უნდა
დაემსგავსოს თავის დამშვიდებას. თუ აპლიკანტი აკმაყოფილებს ვაკანსიის 80-100% (
„ეს ადგილი ჩემია“), ანუ 80 %-ით როცა აკმაყოფილებს ვაკანსიის ყველა მოთხოვნას
და დარწმუნებულია საკუთარ შესაძლებლობებში,

უნდა იყოს თავდაჯერებული,

მაგრამ დაუშვას ის ვარიანტი, რომ არსებობს იმის ალბათობაც, რომ მიუხედავად
მისი გამოცდილებისა, შესაძლებელია აღნიშნულ ვაკანსიაზე - არ აიყვანონ. როცა
აპლიკანტს წინასწარ განხილული აქვს ყველა შესაძლო ვარიანტი - ნერვიულობის
ხარისხი იკლებს. როდესაც ობიექტურადაა შეფასებული საკუთარი შესაძლებლობები,
გასაუბრების ნებისმიერი შედეგით დამთავრება, არ გამოიწვევს იმედგაცრუებას,
ვინაიდან ამხელა შესაძლებლობების მქონე ადამიანს სხვაგან დასაქმების შანსიც
დიდი

აქვს.

თუ

მისი

მონაცემები

და

კომპანიის

მიერ

გამოცხადებული

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები საკვანძო კრიტერიუმებში თანხვედრილია

და

კანდიდატი მაინც არ იქნა სამუშაოზე აყვანილი, ამ შემთხვევაში, კომპანიამ დაკარგა
პროფესიონალი. თუ კანდიდატის შესაძლებლობები ვაკანსიიდან გამომდინარე არის
50/50%-ზე, აქაც, აუცილებელია, საკუთარი შესაძლებლობების ობიექტური შეფასება.
როგორც უკვე აღინიშნა, მნიშვნელოვანია კანდიდატი გაეცნოს იმ კომპანიის
საქმიანობას, რომელშიც მიდის გასაუბრებაზე, დეტალურად შეისწავლოს ყველა ის
საკითხი, რომელიც შესაძლებელია მნიშვნელოვანი იყოს გასაუბრების დროს.
მოიძიოს

ვაკანსიის

შესახებ

მაქსიმალური

ინფორმაცია.

გააანალიზოს

ის

მოთხოვნები, რომელიც კომპანიას აქვს სამუშაოს მაძიებლის მიმართ. ზოგადად,
ინფორმაციის ოფიციალური წყარო არის ვებ-გვერდი. თუმცა, კანდიდატი უნდა
ეცადოს მოძებნოს ნაცნობი, რომელსაც რაიმე სახის შეხება ჰქონია ამ კომპანიასთან.

17

სასურველია, მისგან მოიპოვოს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც იქნება დამატებითი
ინფორმაცია მოცემულ პოზიციაზე გამოცხადებული ვაკანსიის შესახებ.
საკუთრივ გასაუბრება: გასაუბრება შესაძლოა იყოს სიღრმისეული (40 წუთიანი და
მეტი), ასევე, მოკლე (10-20 წუთიანი) , გააჩნია ვაკანსიის და გასაუბრების ტიპსა და
მნიშვნელობას.
თანამშრომელმა/კონსულტანტმა

სამუშაოს

მაძიებელს

უნდა

მისცეს

შემდეგი

რჩევები:
•

გასაუბრებაზე შესვლამდე გამორთოს მობილური ტელეფონი.

•

ინტერვიუერთან

შესვლისას,

გაიღიმოს,

მიესალმოს

და

უთხრას,

რომ

მოხარულია ამ კომპანიაში გასაუბრებაზე მიწვევით.
•

ჰკითხოს ინტერვიუერს, სად დაჯდეს, რომ უნებლიეთ

სხვისთვის განკუთვნილი ადგილი და ამით

არ დაიკავოს

არ შეუქმნას დისკომფორტი

ინტერვიუერ(ებ)ს.
•

ეცადოს დაიმახსოვროს ერთ-ერთი ინტერვიუერის სახელი და გამოიყენოს ეს

„ცოდნა“ პირველი 5 წუთის მანძილზე .
•

ნუ მიიტანს ხელს პირთან.

•

იყოს ყურადღებიანი მსმენელი.

•

საკუთარი აზრი გამოხატოს მკაფიოდ და თანმიმდევრულად.

•

აზრის გამოთქმისას, მიჰყვეს ლოგიკურ ჯაჭვს, გამოიყენოს რაც შეიძლება მეტი

ფაქტები.
•

ნუ

გააკრიტიკებს

კომპანიის

პოლიტიკას,

თანამშრომლებს

და

ხელმძღვანელებს.
•

მოსაუბრეს უყუროს თვალებში (ნუ მიაშტერდება), გაუღიმოს და ისაუბროს

თავდაჯერებულმა.
•

დასმულ კითხვას მოუსმინოს გულდასმით და უპასუხოს მხოლოდ მას შემდეგ,

როდესაც ინტერვიუერი დაასრულებს მას.
•

თუ კითხვას ვერ გაიგებს, სთხოვოს ინტერვიუერს გაიმეოროს შეკითხვა.

•

პასუხი ნუ იქნება 2-3 წუთზე მეტი ხანგრძლივობის.

•

კითხვაზე „მოგვიყევით თქვენს შესახებ“, ისაუბროს მხოლოდ საკუთარი

განათლების, გამოცდილების, მოცემული პოზიციისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების და
ამ ვაკანტური პოზიციისთვის საინტერესო საკითხებზე .
თანამშრომელმა/კონსულტანტმა სამუშაოს მაძიებელს უნდა გააცნოს ინტერვიუერის
შესაძლო კითხვები:
1.რატომ დაინტერესდით ამ პოზიციით?
2.ხომ არ შეუშლის თქვენს პირად ცხოვრებას ხშირი მივლინებები?
3.რა არის თქვენი ძლიერი მხარე?
4.რა არის თქვენს ხასიათში/თვისებებში, რაც ნაკლებად მოგწონთ ?
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5.რატომ წამოხვედით წინა სამსახურიდან?
6.რატომ უნდა აგიყვანოთ მაინც და მაინც თქვენ ამ პოზიციაზე?
7.სად ხედავთ თქვენს თავს 5 წლის შემდეგ?
8. რა არის თქვენთვის მისაღები მინიმალური ხელფასი ამ პოზიციაზე?
9. კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში, რამდენ ხანში შეგიძლიათ სამუშაოს
დაწყება?
10. რა წვლილს შეიტანთ მოცემულ კომპანიაში, აღნიშნულ ოზიციაზე მუშაობის
შემთხვევაში?
11. რა არის თქვენს ცხოვრებაში ყველაზე დიდი მიღწევა?
12. რა მიგაჩნიათ თქვენს ყველაზე დიდ წარუმატებლობად?
13. როგორია საუკეთესო ხელმძღვანელი?
14. როგორია საუკეთესო თანამშრომელი?
15. რამე კითხვა ხომ არ გაქვთ?
თანამშრომელმა/კონსულტანტმა ყურადღება უნდა გაამახვილოს გასაუბრებაზე
სამუშაოს მაძიებელის მიერ დასმულ კითხვებზეც:
1.კომპანიის ისტორიისა და საქმიანობის შესახებ.
2.ვაკანტური პოზიციის ადგილი ორგანიზაციის სტრუქტურაში.
3.პროფესიული განვითარების, კარიერული ზრდის შესაძლებლობის შესახებ.
4.კომპანიაში

თანამშრომელთა

როტაციის,

პრაქტიკის,

განვითარების

შესაძლებლობის შესახებ.
!!! სამუშაოს მაძიებლებმა უნდა იცოდნენ რომ არ შეიძლება კითხვების დასმა
დაიწყონ ხელფასის შესახებ კითხვებით!!!
თანამშრომელმა/კონსულტანტმა სამუშაოს მაძიებელს კარგად უნდა აუხსნას რა
კითხვებზე ელოდება პასუხს დამსაქმებელი:
1. გახდება თუ არა კანდიდატი კომპანიის ეფექტური მუშაკი?
2. არის თუ არა თავის საქმის პროფესიონალი?
3. რამდენად სერიოზული ადამიანია?
4. რამდენად კომუნკაბელურია?
5. შეძლებს, თუ არა, ჰარმონიულ, ეფექტურ ურთიერთობას თანამშრომლებთან,
მომწოდებლებთან, მომხმარებლებთან და ა.შ.?
6. გაართმევს თუ არა თავს დაკისრებულ მოვალეობებს?
7. გააჩნია თუ არა შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება?
8. რამდენად სასურველია მისთვის ეს სამუშაო ადგილი?

კონსულტირების თემა: „ფერები“
თანამშრომელმა/კონსულტანტმა

ინდივიდუალური

კონსულტირებისას

სამუშაოს მაძიებელს უნდა აუხსნას, რომ ფერებს ჩაცმულობაში გარკვეული
19

მნიშვნელობა ენიჭება. შესამჩნევია მათი გავლენა ემოციებსა და გრძნობებზე. ფერმა
შეიძლება შეცვალოს ადამიანის განწყობა და ქცევაც კი, იგი მოქმედებს პიროვნების
კონცენტრირებისა და სწავლის უნარზე . სასურველი შედეგის მისაღწევად

( ამ

კონკრეტულ შემთხვევაში კი - გასაუბრებაზე) სასურველია, ფერთა ფსიქოლოგიის
გათვალისწინება.

ადამიანის

ჩაცმულობა,

სამოსის

ფერთა

გამა,

გარკვეულ

ინფორმაციას იძლევა ადამიანის ემოციურ მდგომაროებასა და განწყობაზე მოცემულ
მომენტში.
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია მხოლოდ რეკომენდაციაა და იგი არამც და
არამც არ არის მკაცრი მოთხოვნა - აუცილებლობა.
თითოეული ფერის მნიშვნელობა:
წითელი.

სისხლსა

და

ცეცხლთან

ასოცირდება.

მისი

სიმბოლური

მნიშვნელობა მრავალმხრივია და ხშირად ურთიერთგამომრიცხავიც. ეს ფერი
მიანიშნებს

სიხარულზე,

სიყვარულზე,

სილამაზეზე.

თუმცა,

მეორე

მხრივ,

გამოხატავს მტრობას, შურსა და ომსაც. ამ ფერით გასაუბრებაზე მისვლას არ
გვირჩევენ ექსპერტები, ვინაიდან, ეს ფერი არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას
იწვევს.
თეთრი.

სისუფთავის,

სიმბოლოა. თეთრს

შესაძლოა

სიწმინდის,

უმწიკვლობისა

საპირისპირო

მნიშვნელობაც

და

სიხარულის

ჰქონდეს.

თავისი

ბუნებით ის თითქოს შთანთქავს და ანეიტრალებს სხვა ფერებს და სიცარიელის,
სიჩუმისა და, საბოლოო ჯამში, სიკვდილის სიმბოლოდაც იქცევა. თეთრი შტრიხების
შეტანა სამოსში მისასალმებელია.
შავი. უბედურების, გლოვის, სიკვდილის ფერია. რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ
დატვირთვას, ეს ფერი დაბალი თვითშეფასების და ცხოვრებისადმი პესიმისტური
დამოკიდებულების სიმბოლოა.თუმცა, ამ ფერს ყველაზე ხშირი გამოყენება აქვს,
შესაძლოა გამოიყენოთ ეს ფერი თუმცა მთლიანად შავი სამოსით ნუ შეიმოსებით.
ყვითელი. ოქროს ფერია. ის უძველესი დროიდან აღიქმება მზის, შემოდგომის,
მწიფე თავთავების, ხმელი ფოთლების ფერად, ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით,
ყვითელი

სიმშვიდეს,

ძალდაუტანებელ

ურთიერთობებს,

ინტელიგენტობას

აღნიშნავს. ამ ფერის გამოყენება დადებითად განაწყობს ინტერვიუერს.
ლურჯი.

ზოგიერთი

შესაძლოა აღნიშნავდეს

ხალხისთვის

სიკეთეს,

ცისა

ერთგულებას,

და

მარადისობის

ურთიერთობის

სიმბოლოა.
სიმტკიცესაც.

ლურჯი, მოკრძალებული და მელანქოლიური პიროვნებების საყვარელი ფერია.
მიზანშეწონილია ამ ფერის, ან მისი ტონის შტრიხების გამოყენება სამოსში.
მწვანე

ფერი

მატერიალურია

და

ამშვიდებს,

თუმცა

ზოგჯერ

დამთრგუნველიცაა. პიროვნება, რომელიც მწვანეს ამჯობინებს, სხვისი გავლენის
ქვეშ ყოფნას გაურბის, თვითდამკვიდრებას ცდილობს და ეს მისთვის სასიცოცხლოდ
მნიშვნელოვანია, ხოლო მას, ვისთვისაც ეს ფერი მიუღებელია, მიანიშნებს იმაზე, რომ
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პიროვნებას სირთულეებზე თვალის დახუჭვა ურჩევნია რეალობისათვის თვალის
გასწორებას. რეკომენდირებულია ამ ფერის გამოყენება, დადებით განწყობას იწვევს.
გასაუბრებაზე არაა რეკომენდირებული მთლიანად ერთ ფერში გადაწყვეტილი
სამოსი, თუმცა ჩასაცმელი უნდა შეირჩეს სამუშაოს მაძიებლის გუნება-განწყობის
შესაბამისად, ჩაიცვან ის ფერი და ის სამოსი, რომელიც მოსწონთ და კომფორტულად
გრძნობენ თავს. უბრალოდ, არ იქნება ურიგო, თუ ამ

ინფორმაციასაც მიაქცევენ

ყურადღებას.
აღნიშნული
გამოიყენოს

ინფორმაცია,

სამუშაოს

თანამშრომელმა/კონსულტანტმა,

მაძიებელთ

ჯგუფური

აუდიტორიის მოთხოვნებიდან გამომდინარე.

შესაძლოა

კონსულტირების

დროსაც

თუ თანამშრომელი/კონსულტანტი

ჩათვლის, რომ ამ საკითხზე საუბარი არ არის აუცილებელი, საერთოდ

ნუ

გაამახვილებს ყურადღებას.
დაუშვებელია: საღეჭი რეზინით, და სიგარეტით ხელში შესვლა გასაუბრებაზე
. ასევე დაუშვებელია ღრმა დეკოლტე, ძალიან მკვეთრი ფერის სამოსი, ზედმეტი
მაკიაჟი, მოუწესრიგებელი და არაესთეტიკური ჩაცმულობა.
სამუშაოს მაძიებელს უნდა ახსოვდეს: ინტერვიუერის მიერ, გადაწყვეტილების
მიღება

კანდიდატთან

დაკავშირებით,

ძირითადად

პირველი

3-4

წუთის

განმავლობაში ხდება. პირველი ეფექტის მოხდენის საშუალება მეორედ არ მოგვეცემა,
ვინაიდან პირველი ეფექტი ბევრ რამეს განსაზღვრავს, აჯობებს ყურადღება
ჩაცმულობას და ფერებსაც დავუთმოთ.
და ბოლოს, სამუშაოს მაძიებლებს უნდა ახსოვდეთ - ღიმილი და მსუბუქი
იუმორი მათი წარმატებისათვის აუცილებელი ატრიბუტია.
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ტესტი: თვითშეფასების შემდგომ სამუშაოს მაძიებლის დასაქმების ალბათობის (სირთულის)
განსაზღვრისათვის
სამუშაოს მაძიებელი: სახელი--------------------- გვარი -------------------------------------------პირადი N

თარიღი: „-------„ „--------------------------------„ 201 წ.
დასაქმების ალბათობა
დასაქმებისათვის საჭირო ფაქტორები

0

1

2

3

x0

x1

x2

x3

უმუშევრობის პერიოდის ხანგრძლივობა
განათლება
პროფესია და კვალიფიკაცია
ტრენინგები და კურსები
უნარები (კომპ. ენები.მართვის მოწმობა)
უნარები (პროფესიული)
სამუშაო გამოცდილება-ხანგრძლივობა
სამუშაო გამოცდილება-პროფესიის შესაბამისი
ასაკი
ქცევითი რისკების განსაზღვრა
ჯანმრთელობის/ოჯახის მოკლევადიანი პრობლემები
ჯანმრთელობის/ოჯახის გრძელვადიანი პრობლემები
უნარების შეზღუდულობა
სხვა ფაქტორები
სულ
გაამრავლეთ
ნამრავლი
ჯამური ქულა

ტესტის შევსების ინსტრუქცია
თითოეული ფაქტორის შეფასება ხდება 0-დან 3 ქულამდე, სადაც: 0 - არ წამოადგენს ბარიერს ამ
კავანსიისათვის, 1-არის მცირე ბარიერი ვაკანსიაზე დასაქმებისთვის; 2- არის საშუალო სიძლიერის
ბარიერი ვაკანსიაზე დასაქმებისათვის; 3- არის მნიშვნელოვანი ბარიერი ვაკანსიაზე დასაქმებისათვის;
თითოეული ფაქტორისათვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ მათი ზოგადი გავლენა დასაქმების
შესაძლებლობაზე. ამასთან კონსულტანტი უნდა ფლობდეს გარკვეული სახის ინფორმაციას შრომის
ბაზარზე

(ადგილობრივი

რეგიონი/რაიონი)

არსებული

მოთხოვნის

შესახებ.

მაგ.:

პროფესია/კვალიფიკაცია, მიღწეული განათლების დონე, ზოგადი უნარები, მოთხოვნადი ასაკობრივი
ჯგუფები, სამუშაო გამოცდილების უპირატესობა და.ა.შ.
უმუშევრობის პერიოდის ხანგრძლივობა - მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ რაც უფრო ხანგრძლივია
უმუშევრობა მით უფრო ძლიერი ბარიერია იგი დასაქმებისათვის (3-6 თვემდე, ბარიერს არ
წარმოადგენს - 0 ქულა, 6-12 თვე მცირე ბარიერია - 1 ქულა, 12-36 თვე საშუალო სიძლიერი ბარიერია 2 ქულა, 36 თვეზე მეტი მნიშვნელოვანი ბარიერია - 3 ქულა);
განათლება - ამ ფაქტორის შეფასებისას უნდა ფლობდეთ ინფორმაციას, ზოგადად, შრომის ბაზარზე
მიღწეული განათლების რომელი დონეა ყველაზე უფრო მოთხოვნადი (უმაღლესი: ბაკალავრი,
მაგისტრი, მაგისტრთან გათანაბრებული, სტუდენტი, პროფესიული

და საშუალო-პროფესიული

განათლება, საშუალო და ა.შ.)
პროფესია და კვალიფიკაცია - ამ ფაქტორის შეფასებისას უნდა ფლობდეთ ინფორმაციას, ზოგადად
ადგილობრივ (რეგიონი, რაიონი) შრომის ბაზარზე რომელი პროფესია და რა კვალიფიკაციაა ყველაზე
უფრო მოთხოვნადი;
ტრენინგები და კურსები - ამ ფაქტორის შეფასებისას დადებითად ფასდება სამუშაოს მაძიებლის მიერ
გავლილი სხვადასხვა ტრენინგი თუ სასწავლო კურსი, რომელიც მას პროფესიის შესაბამისი ცოდნისა
და უნარების გაღრმავება/განვითარებაში ეხმარება.
უნარები (კომპ. ენები. მართვის მოწმობა) - როგორც წესი კომპიუტერული და/ან ენების ცოდნა
დადებითი ფაქტორია, ასევე მართვის მოწმობაც.
უნარები (პროფესიული) - როგორც წესი ფასდება შრომის ბაზრის არსებული მოთხოვნიდან
გამომდინარე პროფესიისათვის დამახასიათებელი სპეციფიური უნარები (მაგ. თანამედროვე მძიმე
ტექნიკის მართვის უნარი, თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენების უნარი და ა.შ.)
სამუშაო გამოცდილება-ხანგრძლივობა - ხანმოკლე სამუშაო გამოცდილება წარმოადგენს ბარიერს,
ხოლო ხანგრძლივი სამუშაო გამოცდილება - პირიქით.
სამუშაო გამოცდილება პროფესიით - პროფესიის შესაბამისი სამუშაო გამოცდილების წილი მთლიან
სამუშაო გამოცდილებაში რაც უფრო მეტია, მით უფრო მეტია ალბათობა მითითებული პროფესიით
დასაქმებისა, თუ კი, რა თქმა უნდა, ამ პროფესიაზე მოთხოვნა მოცემულ მომენტში კვლავ არსებობს.
ასაკი - საკმაოდ სპეციფიურია და დამოკიდებულია პროფესიაზე.
ქცევითი რისკების განსაზღვრა - კრიტერიუმის შეფასებისას მნიშვნელოვანია განისაზღვროს სუსტი
მხარეები რამდენად შეუშლის ხელს ზოგადად შრომით საქმიანობასთან მიმართებაში;

ჯანმრთელობის/ოჯახის მოკლევადიანი პრობლემები - შესაფასებელია მოცემულ მომენტში ხომ არ
არსებობს რაიმე ჯანმრთელობასთან ან ოჯახთან დაკავშირებული პრობლემები, რომლებმაც, თუნდაც
შესაფერისი ვაკანსიის შემთხვევაში შესაძლოა, უახლოეს მომავალში, ხელი შეუშალონ დასაქმებაში
მაგ. გეგმავს მკურნალობას, ჰყავს მცირეწლოვანი შვილები და ა.შ.
ჯანმრთელობის/ოჯახის გრძელვადიანი პრობლემები - ფასდება ის პრობლემები, რომელთა გადაჭრაც
დაკავშირებულია

დამატებით

ძალისხმევასთან

და

დროს

მოითხოვს

და/ან

სამუშაოს

მახასიათებლებიდან გამომდინარე (სამუშაოს ადგილმდებარეობა, გრაფიკი, ხშირი მივლინებები
ფიზიკური

და/ან

ფსიქოლოგიური

დატვირთვა,

ჯანმრთელობის

მდგომარეობა,

ოჯახური

მდგომარეობა და სხვ.)
უნარების შეზღუდულობა - გარდა იმისა, რომ უნდა გაირკვეს ხომ არ არის კანდიდატი შშმ სტატუსის
მქონე პირი, ყურადღება უნდა გამახვილდეს რაიმე უანრის დეფიციტზე. მაგ. კომუნიკაბელობა,
ყურადღების კონცენტრაცია, მობილურობა, გადაწყვეტილების მიღების უნარი და ა.შ.
სხვა ფაქტორები - ამ ფაქტორების შეფასებისას მნიშნელოვანია დაეყრდნოთ სამუშაოს მაძიებლის
თვითშეფასებას, მის ძლიერ, სუსტ მხარეებს ასევე შესაძლებლობებსა და რისკებს (მაგ. მზადაა გაიაროს
დამატებითი სწავლება, იმუშაოს სტაჟიორად/შეგირდად, აქვს საკუთარი ბიზნესის დაწყების
სურვილი-იდეა და.ა.შ.)
შეფასება ხდება თითოეული ფაქტორის გასწვრივ ქულების (0-3) გრაფაში მონიშვნით. თითოეული
ქულის მონიშვნები უბრალოდ ჯამდება ვერტიკალურად და იწერება სულ გრაფის გასწვრივ.
თითოეული ჯამი მრავლდება მითითებულ სამრავლზე (x0, x1, x2, x3) ნამრავლი იწერება ნამრავლის
გასწვრივ.
მიღებული შედეგები (ნამრავლები) ჯამდება და იწერება ჯამური ქულა:

ჯამური ქულა =0-13

შუალედის: დასაქმების ალბათობა არის მაღალი; ჯამური ქულა =14-28 შუალედის: დასაქმების
ალბათობა არის საშაულო, შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი ღონისძიებების გატარება (მაგ.
პროფესიული სწავლება/სტაჟირება); ჯამური ქულა =29-42 შუალედის: დასაქმების ალბათობა ძალიან
დაბალია და შეუძლებელია დამატებითი ღონისძიებების გარეშე (სწავლება, პროფესიული მომზადებაგადამზადება) მისი დასაქმება.
!!!აუცილებელია, რომ აღნიშნული ტესტი შეავსოს დასაქმების კონსულტანტმა სამუშაოს მაძიებელთან
ინტერვიუს საშუალებით და არა თავად სამუშაოს მაძიებელმა!!!

ანგარიში

ანგარიშის მომზადების თარიღი –––––/––––––––––201 წ.

რეგიონი:
კონსულტირების თარიღები:
კონსულტანტები:

კონსულტირების მიმდინარეობის მონიტორინგი: (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

კონსულტირებაზე დასწრების მსურველი სამუშაოს მაძიებელების წინასწარი რაოდენობა კონსულტირებაზე რეალურად დამსწრე სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა (მათ შორის პრობაციონერების, დევნილების ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
რაოდენობა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
კონსულტირებისას, შრომის ბაზრის მართვის ერთიან საინფორმაციო სისტემაში www.worknet.gov.ge - სააგენტოს ტერიტორიული ერთეულის წარმომადგენლების მიერ სულ
დარეგისტრირდა ––––– სამუშაოს მაძიებელი.
შეფასების კითხვარი შეავსო კონსულტირებაზე დამსწრე –––– სამუშაოს მაძიებელმა,
საიდანაც, ქულები შემდეგნაირად გადანაწილდა:
შეფასების კითხვარების რაოდენობა როგორ შეაფასებდით კონსულტირებას?

–––– საშუალო ქულა

როგორ შესაფასებდით კონსულტანტთა მომზადებას?

–––– საშუალო ქულა

რამდენად გასაგები იყო კონსულტირება?

–––– საშუალო ქულა

შეაფასეთ კონსულტირების საჭიროება

–––– საშუალო ქულა

რამდენად გამოყენებადია მიღებული ინფორმაცია?

–––– საშუალო ქულა

რამდენად გამართლდა თქვენი მოლოდინები?

–––– საშუალო ქულა

შეაფასეთ კონსულტირების ტექნიკური მხარდაჭერა

––––საშუალო ქულა

რეპლიკები: 1

1

მიეთითება ყველა ის რეკომენდაცია და შენიშვნა, რომელსაც გაგვიზიარებს კონსულტირებაზე
დამსწრე მოქალაქე კონსულტირების ხარისხის შეფასების კითხვარის მეშვეობით;

დასაქმების ხელშეწყობის მიზნით სამუშაოს მაძიებელთა
კონსულტირება

კითხვები
კონსულტირების
ხარისხის შესახებ
როგორ შეაფასებდით
კონსულტირებას?
როგორ
შესაფასებდით
კონსულტანტთა
მომზადებას?
რამდენად გასაგები
იყო კონსულტირება?
შეაფასეთ
კონსულტირების
საჭიროება
რამდენად
გამოყენებადია
მიღებული
ინფორმაცია?
რამდენად
გამართლდა თქვენი
მოლოდინები?
შეაფასეთ
კონსულტირების
ტექნიკური
მხარდაჭერა

0 ქულა

5 ქულა

10 ქულა

რას შეცვლიდით ან დაამატებდით?

თარიღი : ---------––––––––––––––––––––

ტესტი: თვითშეფასების შემდგომ კონკრეტული ვაკანსიის მოთხოვნების შესაბამისად
დასაქმების ალბათობის განსაზღვრისათვის
სამუშაოს მაძიებელი: სახელი--------------------- გვარი -------------------------------------------პირადი N

თარიღი: „-------„ „--------------------------------„ 201 წ.
დასაქმების ალბათობა
დასაქმებისათვის საჭირო ფაქტორები

0

1

2

3

x0

x1

x2

x3

უმუშევრობის პერიოდის
ხანგრძლივობა
განათლება
პროფესია და კვალიფიკაცია
უნარები
სამუშაო გამოცდილებახანგრძლივობა
სამუშაო გამოცდილება-შესაბამისობა
ასაკი
ქცევითი რისკების განსაზღვრა
ჯანმრთელობის/ოჯახის
მოკლევადიანი პრობლემები
ჯანმრთელობის/ოჯახის
გრძელვადიანი პრობლემები
უნარების შეზღუდულობა
სხვა ფაქტორები
სულ
გაამრავლეთ
ნამრავლი
ჯამური ქულა

ტესტის შევსების ინსტრუქცია
კონკრეტული ვაკანსიის პირობებში თითოეული ფაქტორის შეფასება ხდება 0-დან 3 ქულამდე, სადაც:
0 - არ წამოადგენს ბარიერს ამ კავანსიისათვის, 1-არის მცირე ბარიერი ვაკანსიაზე დასაქმებისთვის; 2არის საშუალო სიძლიერის ბარიერი ვაკანსიაზე დასაქმებისათვის; 3- არის მნიშვნელოვანი ბარიერი
ვაკანსიაზე დასაქმებისათვის;
თითოეული

ფაქტორის

შეფასებისათვის

მნიშვნელოვანია

კარგად

ვიცოდეთ

ვაკანსიის

მოთხოვნები/კრიტერიუმები: რომელია აუცილებელი და მეორეხარისხოვანი. ასევე უნდა გავარკვიოთ
თითოეული ფაქტორის ზოგადი გავლენა კონკრეტულ ვაკანსიაზე დასაქმების შესაძლებლობაზე. მაგ.:
უმუშევრობის პერიოდის ხანგრძლივობა - მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ რაც უფრო ხანგრძლივია
უმუშევრობა მით უფრო ძლიერი ბარიერია იგი დასაქმებისათვის (3-6 თვემდე, ბარიერს არ
წარმოადგენს - 0 ქულა, 6-12 თვე მცირე ბარიერია - 1 ქულა, 12-36 თვე საშუალო სიძლიერი ბარიერია 2 ქულა, 36 თვეზე მეტი მნიშვნელოვანი ბარიერია - 3 ქულა);
განათლება - ვაკანსიის მოთხოვნიდან გამომდინარე (თუ მხოლოდ განათლების დონეა მითითებული)
შესაბამისი განათლების დონე არ წარმოადგენს ბარიერს, სხვა ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ფაქტორი
მნიშვნელოვანი ბარიერია.
პროფესია და კვალიფიკაცია - თუ ვაკანსია უთითებს ვიწრო სპეციალიზაციას ნებისმიერი შეუსაბამობა
წარმოადგენს მნიშვნელოვან ბარიერს, თუმცა არსებობს შესაძლებლობაც, რომ მონათესავე პროფესიის
ადამიანმა შეძლოს ამ ვაკანსიაზე განაცხადის გაკეთება, განსაკუუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ
დამსაქმებელი უზრუნველყოფს სამუშაო ადგილზე წინასწარ სწავლებას/სტაჟირებას.
უნარები - როგორც წესი ვაკანსიის პირობებში მითითებულია ზოგადი ან სპეციფიური უნარები. მაგ.
კომპიუტერული და/ან ენების ცოდნა. კომპიუტერული უნარების შემთხვევაში თუ მითითებულია
მხოლოდ საოფისე პროგრამები და მაძიებლმა იცის ამ პროგრამების ძირითადი ნაწილი ის შეფასდება 0
ქულით. იმ შემთხვევაში, თუ მითითებულია რაიმე სპეციალური პროგრამა და მაძიებელმა არ იცის ეს
პროგრამა, შეფასდება 3 ქულით. ანალოგიურია ენების შემთხვევაშიც, (მნიშვნელოვანია ყურადღება
მიექცეს ცოდნის დონეს). ნებისმიერი დამატებითი ან სპეციფიური უნარი ფასდება მსგავსი მიდგომით
(იხ. უნარების შეზღუდულობა).
სამუშაო გამოცდილება-ხანგრძლივობა - ხანმოკლე სამუშაო გამოცდილება წარმოადგენს ბარიერს,
ხოლო ხანგრძლივი სამუშაო გამოცდილება - პირიქით.
სამუშაო გამოცდილება-შესაბამისობა - შესაბამისი სამუშაო გამოცდილება ბარიერს არ წარმოადგენს
და ფასდება 0 ქულით, მონათესავე სამუშაო გამოცდილება შესაბამისობის ხარისხიდან გამომდინარე
ფასდება 1-2 ქულით, ხოლო თუ სამუშაო გამოცდილება არანაირად არ შეესაბამება ვაკანსიის
მოთხოვნას 3 ქულით.
ასაკი - საკმაოდ სპეციფიურია და ხშირად მითითებულია ვაკანსიის პირობებში. ამდენად
შესაბამისობის დადგენა რთული არ არის: ზუსტად იმ ასაკის - 0 ქულით, ±2 წელი - 1 ქულით, ±3-5
წელი 2 ქულით, ±5 წელზე მეტი 3 ქულით;

ქცევითი რისკების განსაზღვრა - ფაქტორის შეფასებისას მნიშვნელოვანია განისაზღვროს რამდენად
შეუშლის ხელს სამუშაოს მაძიებლის სუსტი მხარეები, ვაკანსიით გათვალისწინებული უფლებამოვალეობების შესრულებაში;
ჯანმრთელობის/ოჯახის მოკლევადიანი პრობლემები - შესაფასებელია მოცემულ მომენტში ხომ არ
არსებობს რაიმე ჯანმრთელობასთან ან ოჯახთან დაკავშირებული პრობლემები, რომლებმაც, თუნდაც
გასაუბრებაზე დაბარების შემთხვევაში, შესაძლოა ხელი შეუშალონ უახლოეს მომავალში. მაგ. გეგმავს
მკურნალობას, ჰყავს მცირეწლოვანი შვილები და ა.შ.
ჯანმრთელობის/ოჯახის გრძელვადიანი პრობლემები - ფასდება ის პრობლემები, რომელთა გადაჭრაც
დაკავშირებულია დამატებით ძალისხმევასთან და დროს მოითხოვს და/ან სამუშაოს აღწერილობიდან
გამომდინარე (სამუშაოს ადგილმდებარეობა, გრაფიკი ფიზიკური და/ან ფსიქოლოგიური დატვირთვა,
ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ოჯახური მდგომარეობა და სხვ.) მათი მოგვარება მხოლოდ სამუსაოს
მაძიებელზე არაა დამოკიდებული.
უნარების შეზღუდულობა - გარდა იმისა, რომ უნდა გაირკვეს ხომ არ არის კანდიდატი შშმ სტატუსის
მქონე პირი, ყურადღება უნდა გამახვილდეს ვაკანსიის პირობებში რაიმე უანრის დეფიციტზე. მაგ.
კომუნიკაბელრობა, ყურადღების კონცენტრაცია, მობილურობა, გადაწყვეტილების მიღების უნარი და
ა.შ.
სხვა ფაქტორები - ამ ფაქტორების შეფასებისას მნიშნელოვანია დაეყრდნოთ სამუშაოს მაძიებლის
თვითშეფასებას, მის ძლიერ, სუსტ მხარეებს ასევე შესაძლებლობებსა და რისკებს.
შეფასება ხდება თითოეული ფაქტორის გასწვრივ ქულების (0-3) გრაფაში მონიშვნით. თითოეული
ქულის მონიშვნები უბრალოდ ჯამდება ვერტიკალურად და იწერება სულ გრაფის გასწვრივ.
თითოეული ჯამი მრავლდება მითითებულ სამრავლზე (x0, x1, x2, x3) ნამრავლი იწერება ნამრავლის
გასწვრივ.
მიღებული შედეგები (ნამრავლები) ჯამდება და იწერება ჯამური ქულა:

ჯამური ქულა = 0-12

შუალედის: დასაქმების შანსი არის კარგი; ჯამური ქულა = 13-22 შუალედის: დასაქმების შანსი არის
საშაულოზე დაბალი; ჯამური ქულა = 23-36 შუალედის: დასაქმების შანსი ძალიან დაბალია
პრაქტიკულად არ არის.
!!!აუცილებელია, რომ აღნიშნული ტესტი შეავსოს დასაქმების კონსულტანტმა სამუშაოს მაძიებელთან
ინტერვიუს საშუალებით და არა თავად სამუშაოს მაძიებელმა!!!
აღნიშნული ტესტი, მცირე მოდიფკაციით, შესაძლებელია გამოვიყენოთ სამუშაოს მაძიებლის
დასაქმების ზოგადი ალბათობის გასარკვევადაც

